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"Zajímám se o budoucnost,
protože v ní hodlám strávit
zbytek života."
Charles Spencer Chaplin (1889 - 1977)
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GLOBÁLNÍ PROBLÉMY A
PROPOJENOST SVĚTA
Většina obyvatel naší planety se musí potýkat s mnoha problémy,
se kterými velmi často nemají možnost vypořádat se sami. Jsou to
problémy, které se dotýkají celého lidstva, protože dříve či později
se krize probíhající na jedné straně zeměkoule projeví i na jejím
opačném konci. Vznik takových problémů je dán vzájemnou
závislostí lidstva, i jejich řešení je proto třeba hledat na celosvětové
úrovni.

Chudoba

Chudé lidi najdeme ve všech zemích světa,
snaha odstranit nebo alespoň snížit chudobu
na národní i mezinárodní úrovni je proto
namístě. V největší míře se s problémem
chudoby potýkají rozvojové země, kde je
procento populace žijící v chudobě výrazně
vyšší než v zemích rozvinutých.
Pro vymýcení chudoby je třeba hledat
konkrétní řešení ušitá na míru jednotlivým
státům a regionům. Kvůli vzájemné závislosti

41%

téměř polovina světové
populace žije za méně
než 50 korun na den,
tedy pod hranicí
chudoby

světových ekonomik a často neutěšené
situaci v rozvojových zemích, které nemají
dostatek prostředků ani fungující systém je
ale

třeba

celosvětově.

tento

problém

řešit

také

Globální bezpečnost
Války, konflikty mezinárodní terorismus,
obchod se zbraněmi nebo organizovaný
zločin v dnešní době stále ovlivňují životy
milionů lidé na světě a jsou běžnou součástí
mezinárodních

vztahů.

takových

konfliktů

širokého

mezinárodního

Řešení

vyžaduje

mnoha
zapojení

společenství.

Vzhledem k existenci jaderných zbraní má
každý

konflikt

potenciál

přerůst

do

celosvětového rozměru, jehož následky by
mohly být pro lidstvo fatální.

ve 42 konfliktech padlo v roce 2014
180 000 lidí, což je téměř
4x více než v roce 2021

Demografický vývoj ve světě
V posledních desetiletích pozorujeme rychlý
nárůst počtu obyvatel světa a aktuální
předpovědi počítají se stálým růstem i do
budoucna,

i

když

by

měl

zpomalovat.

Samotný růst populace není problémem, tím
je

například

to,

že

k

největšímu

populačnímu růstu dochází v rozvojových
zemích, naproti tomu ve vyspělých zemích

7,9

miliardy lidí
žilo na světě
v roce 2021

populace klesá.
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Životní prostředí
Na život člověka má velký dopad stav životního
prostředí.

Výrazné

změny,

ke

kterých

v

posledních desetiletích dochází, lze pozorovat v
redukci přírodních zdrojů (úbytek pitné vody či
obdělávatelné půdy), v redukci biologického
bohatství (úbytek druhů živočichů i rostlin), ve
stavu

globálních

biosférických

systémů

(znečištění atmosféry, půdy, klimatické změny) i
v nárůstu problémů, které mají přímý vliv na
zdraví a život lidí (nedostatek nezávadné vody,

750
minionů

živelné katastrofy, růst množství odpadků apod.).
Vyřešit mnoho těchto problémů není možné na

tolik lidí nemá přístup k
čisté pitné vodě

místní úrovni, kvůli vzájemné propojenosti světa
je třeba aktivizovat celé světové společenství.

Potraviny

Miliony lidí na Zemi trpí hladem a to přesto, že je
naše populace schopná vyprodukovat dostatek
potravin, které by uživily všechny obyvatele
světa. Tento nedostatek potravin se projevuje
zejména

v

rozvojových

zemích,

což

je

to

způsobeno mnoha faktory (přírodní katastrofy,
ozbrojené konflikty, slabá vláda, nedostatečná
infrastruktura apod. Potravinový problém tak
tkví zejména ve špatné distribuci zdrojů a je
třeba,

aby

do

jeho

řešení

mezinárodní společenství.
v roce 2010 bylo cca 925 milionů podvyživených lidí, 98% z nich v rozvojových zemích

bylo

zapojeno

Proč bychom měli pomáhat
ostatním?
Naše společnost má dost vlastních problémů – bezdomovci, sociální
vyloučení, nemoci – proč bychom měli pomáhat někde na druhém konci
světa?
Svět není možné rozdělit na oddělené státy a regiony, které se nijak neovlivňují. Všichni
sdílíme přírodní zdroje, všechny nás ovlivňuje klima a počasí, světová ekonomika je
propojená, navíc dnes je více než kdy jindy svět také propojen komunikačními sítěmi i
dopravní infrastrukturou. Tato propojení nezmizí snadno tím, že zavřeme hranice a oči.
Samozřejmě má naše česká společnost celou řadu problémů, které je třeba řešit, ale to
není dostatečný důvod k tomu zříkat se zodpovědnosti za dění v jiných koutech světa.
Naše rozvinutá a relativně bohatá společnost si může dovolit pomoci.
Současně je potřeba uvědomit si, že právě v tuhle chvíli žijeme v zemi, kde se těšíme
relativnímu bezpečí, bohatství, panují zde příznivé klimatické podmínky, máme dostatek
zdrojů a neprobíhá u nás ani žádný válečný konflikt. Nikdo ale s jistotou nedovedeme
říci, jak se bude svět vyvíjet a zda v budoucnu také my nebudeme v situaci, ve které si
sami nebudeme umět poradit. A v takové situaci jistě i my uvítáme solidaritu a pomoc
mezinárodního společenství.

Diskutujeme o globálních
tématech

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Český zákon o životním prostředí udržitelný rozvoj definuje takto: „takový rozvoj, který
současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystémů“. Udržitelný rozvoj je takový, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní
projevy rozvoje lidské společnosti, která zejména vlivem ekonomického růstu na naší
planetě zanechala stopy. Udržitelný rozvoj ale nebere ohled pouze na ekonomickou
stránku, ale také na přírodní zdroje a společenské hodnoty, protože to jsou tři na sobě
závislé a neoddělitelné faktory a žádný nelze upřednostnit na úrok ostatních.
Snaha učinit náš svět udržitelným se dostala do popředí zejména v posledních desetiletích.
Všude na světě se totiž čím dál více setkáváme s problémy jako změny klimatu, úbytek
pitné vody, demografické změny a tyto problémy nelze řešit bez spolupráce s
mezinárodním společenstvím.

Cíle udržitelného rozvoje
OSN v roce 2015 přijalo 17 Cílů udržitelného rozvoje. Jejich hlavním smyslem je zajistit, aby
všichni lidé na světě mohli žít život bez chudoby, hladu, nerovnosti a ve zdravém a
bezpečném prostředí. Současně je jejich cílem, aby tyto výsady nebyly omezeny na
aktuální generaci, ale aby byly zajištěny také generacím, které přijdou po nás. Cíle
udržitelného rozvoje navázaly na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí, které byly zaměřené na
problémy rozvojových zemí.

Cíl 1 : Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude
na světě

Proč je to potřeba? Celkový počet lidí, kteří žijí v extrémní chudobě (za
méně než 1,25 USD na den) je stále více než 836 milionů. Chudoba je ve
světě nerovnoměrně rozložená, nejvíce extrémně chudých žije v jižní
Asii a subsaharské Africe.

Cíl 2 : Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové

bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat
udržitelné zemědělství

Proč je to potřeba? Stále každý devátý člověk na světě trpí podvýživou
a naprostá většina lidí, kteří jí trpí, žije v rozvojových zemích. Špatná
výživa ročně způsobuje úmrtí 3,1 milionů dětí mladších pěti let.

Cíl 3 : Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro
všechny v jakémkoli věku

Proč je to potřeba? I v dnešní době ročně umírá více než 6 milionů dětí
do pěti let. Vysoká úmrtnost dětí je zejména v jižní Asii a subsaharské
Africe. Velké množství úmrtí způsobují nemoci jako AIDS, malárie,
žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.

Cíl 4 : Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a

kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní
vzdělávání pro všechny.

Proč je to potřeba? 57 milionů dětí stále zůstává bez přístupu ke
vzdělání a více než polovina z nich žije v subsaharské Africe. Ve
většině zemí nepanuje rovnost ve vzdělávání mezi chlapci a dívkami.

Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit
postavení všech žen a dívek

Proč je to potřeba? Dívky a ženy nemají zajištěn rovný přístup ke
vzdělávání, zaměstnání, jsou častějším terčem násilí. Ve společnosti
panuje platová nerovnost žen a mužů, ženy zastávají výrazně méně
politické a vedoucí posty.

Cíl 6: Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních
zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Proč je to potřeba? Skoro 800 milionů lidí nemá zajištěn přístup k vodě
a asi 2,5 miliardy lidí nemá přístup ke kanalizaci a toaletám. Špatná
voda a sanitace má na svědomí mnohá úmrtí.

Cíl 7 : Zajistit všem přístup k cenově dostupným,

spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům
energie

Proč je to potřeba? Každý pátý člověk na světě nemá zajištěn přístup k
elektřině. 3 miliardy lidí využívají na vaření a topení dřevo, uhlí a
živočišný odpad, což způsobuje znečištění jejich životního prostředí a
má negativní dopady na jejich zdraví. Využívání nevhodných zdrojů
energie má také dopady na životní prostředí.
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Cíl 8: Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný
hospodářský růst, plnou a produktivní

zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
Proč je to potřeba? Stabilní zaměstnání je základním prostředkem, jak
pomoci vymýtit chudobu a dosud je stále příliš vysoká nezaměstnanost,
která se navíc zvyšuje.

Cíl 9 : Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat
inkluzivní a udržitelnou industrializaci a
inovace

Proč je to potřeba? I v dnešní době ročně umírá více než 6 milionů dětí
do pěti let. Vysoká úmrtnost dětí je zejména v jižní Asii a subsaharské
Africe. Velké množství úmrtí způsobují nemoci jako AIDS, malárie,
žloutenka nebo nemoci přenášené vodou.

Cíl 10 : Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi
Proč je to potřeba? Panují velké nerovnosti mezi vyspělými a
rozvojovými zeměmi. I v jednotlivých zemích panují mezi lidmi
nerovnosti – dochází k diskriminaci způsobené chudobou, sociálním
znevýhodněním apod.

Cíl 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a
udržitelná města a obce

Proč je to potřeba? Více než polovina lidské populace žije ve městech a
tento trend se stále zvyšuje. Velká koncentrace lidí ve městech vyvíjí
tlak na dodávky energie, vody, životní prostředí atd. Ne pro každého je
bydlení cenově dostupné.

Cíl 12: Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu
Proč je to potřeba? Lidstvo bez užitku vyplýtvá asi jednu třetinu všech
vyrobených potravin. Pokud se bude i nadále zvyšovat počet lidí na
zemi, bude při zachování současné spotřeby nedostatek přírodních
zdrojů. Lidstvo produkuje velké množství odpadů, se kterými neumí
udržitelně nakládat.

Cíl 13 : Přijmout bezodkladná opatření na boj se

změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Proč je to potřeba? Na životní prostředí mají velký dopad emise
skleníkových plynů, zvyšuje se průměrné světová teplota, vlivem
změn klimatu dochází a bude docházet k dlouhodobým trvalým
změnám i přírodním katastrofám ohrožujícím zdraví a život lidí.

Cíl 14: Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a

mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Proč je to potřeba? Oceány pokrývají tři čtvrtiny povrchu Země. A6
40% z nich je výrazně poznamenáno lidskou činností. Dochází k tak
výraznému výlovu ryb z oceánů, že se jejich populace nestíhá přirozeně
obnovovat.

Cíl 15 : Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné
využívání suchozemských ekosystémů,

udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování
pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci
půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Proč je to potřeba? Na světě dochází k výraznému úbytku deštných
pralesů, lesů, k vymírání mnoha živočišných druhů, k rozšiřování
pouští, mizí úrodná půda.

Cíl 16: Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro
udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke

spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a
inkluzivní instituce na všech úrovních

Proč je to potřeba? Vlivem válek a krizí jsou své země nuceni opustit
miliony uprchlíků. Míra korupce, daňových úniků, krádeží a
úplatkářství je zejména v rozvojových zemích velmi vysoká.

Cíl 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj
a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Proč je to potřeba? Pro úspěšné dosažení Cílů udržitelného rozvoje je
třeba, aby rozvinuté země pomáhaly těm méně rozvinutým a aby
všechny země i ve svých státech pracovaly na plnění relevantních cílů.
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HUMANITÁRNÍ INTERVENCE
A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
Solidarita a pomoc mezinárodního společenství v globálních problémech se nejčastěji
projevuje ve formě humanitární intervence nebo rozvojové spolupráce, proto si je nyní
pojďme blíže představit.

Humanitární intervence
V širším slova smyslu bývá humanitární intervence chápána jako soubor metod, kterými
mezinárodní společenství bojuje proti lidskému utrpení na území jiného suverénního
státu. Intervence vždy reaguje na okamžitou potřebu a je vždy motivována pomocí lidem v
místě probíhající krize, nikoliv zájmy státu, který intervenci provádí.

Kdy je humanitární intervence nutná?
přírodní katastrofa (zemětřesení, hurikán, tsunami, povodně,…)
epidemie nemoci (ebola, tyfus,…)
válečný konflikt

Kdo v takové situaci na místě pomáhá?
místní lidé, organizace, instituce
mezinárodní humanitární organizace
státy a další mezinárodní instituce jako např. OSN
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Rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce (dříve se používal termín rozvojová pomoc) je způsob, kterým státy či
organizace podporují politický, sociální, ekonomický či jiný rozvoj v rozvojových zemích.
Rozvojová spolupráce je dlouhodobou aktivitou a může mát různé podoby – finanční pomoc,
materiální (např. stavba škol) nebo předávání znalostí a dovedností (např. vzdělávání lékařů,
učitelů, úředníků).

S jakými problémy pomáhá rozvojová spolupráce?
chudoba – nedostatek potravin a prostředků pro základní živobytí
nerovnost
zhoršující se životní prostředí
nízká vzdělanost
nerovnoměrný přístup ke vzdělání
nemoci
nefungující instituce
korupce
následky války
Témata krizové intervence i rozvojové spolupráce s sebou nesou mnohé sporné otázky, na která
neexistují jasné odpovědi. Jednou z nich je například to, zda je třeba souhlas státu, na jehož území
je intervence prováděna. Nebo zda by vyspělé a bohaté státy měly mít povinnost rozvojovou
pomoc poskytovat; a pokud ji poskytují, tak za jakých podmínek, případně v jaké formě nebo
výši.

Téma k diskusi:
Tvrzení: Česká rozvojová spolupráce by měla upřednostňovat projekty
zaměřené na vzdělávání před projekty zaměřenými na budování
infrastruktury a technickou vybavenost.
Kontext:
ČR projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na
řešení globálních problémů. Zahraniční rozvojová spolupráce je plnohodnotnou součástí
zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.
Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti
a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo
rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle.
Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální
úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace,
bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a
základních svobod a posilování právního státu.
Příklad argumentů pro:
Vzdělání může být, kromě vlastního přínosu pro ekonomické šance lidí, zásadní i pro otázky
hygieny, základních zdravotních návyků a alespoň částečného plánování rodiny, a může tak
zpomalit populační explozi a zvýšit šance na úspěšný rozvoj.
Negramotnost a nedostatek vzdělání jsou jednou ze základních překážek samostatného
vývoje jednotlivých rozvojových zemí.
Dle MZV jsou pro rozvoj klíčové: demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst,
zapojování zemí do mezinárodního obchodu a péče o životní prostředí – všechny tyto stimuly
předpokládají vzdělanost obyvatelstva.
Příklad argumentů proti:
Bez infrastruktury často není možné, aby se do oblasti či vesnice vůbec dostala pomoc,
budování infrastruktury a technické vybavenosti proto musí mít z objektivních důvodů
přednost.
Projekty zaměřené na budování infrastruktury mají prokazatelné aktuální výsledky, které
se v místě pomoci hned projeví . Dopad vzdělávacích je mnohdy těžko prokazatelný, a pokud
je, pak je viditelný až v dlouhodobém horizontu.
Dobrá technická vybavenost může značně pomoci zefektivnit vzdělávání.
Zkuste se podobným způsobem sami zamyslet nad dalšími tvrzeními. Jaký je jejich širší
kontext? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti danému
tvrzení?
Každá země by o otázkách týkajících se azylu a uprchlictví měla rozhodovat samostatně, ne
v koordinaci s ostatními státy v EU.
ČR by měla více přispívat na rozvoj zemí třetího světa, oficiální rozvojová
pomoc
by měla
Diskutujeme
o globálních
činit nejméně 0,33 procent HNP.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pouze

environmentálně, ekonomicky a společensky udržitelná společnost je

předpokladem toho, aby jednotlivci a organizace mohli prospívat a rozvíjet se, proto je
naprosto nezbytné vést globální dialog také o politikách na ochranu životního prostředí.
Problémy spojené s životním prostředím totiž přesahují státní hranice a k jejich řešení je
potřeba koordinovaný přístup.
Naším cílem by mělo být takové nakládání s životním prostředím, které bude
zohledňovat jak lidskou činnost, tak její vztahy ke klimatu, biosféře a ekosystémům. Měli
bychom také usilovat o předcházení, odstraňování či zmírňování existujících či hrozících
environmentálních problémů.
Téma životního prostředí a klimatických změn je velmi často diskutováno. V dnešní
době stoprocentní shoda nepanuje ani na tom, do jaké míry je problematické, že lidská
činnost má dopad na změny klimatu. A už vůbec není snadné najít snadnou odpověď na
to, jak rychle nebo jakými metodami usilovat o odstranění problémů.
Podívejme se proto teď na to, jak by se v rámci tréninku dalo zamyslet nad jedním
konkrétním tématem, které nemá jednoznačné řešení. Jaký je širší kontext tohoto
problému? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti
danému tvrzení?

Téma k diskusi:
Tvrzení: Města v ČR by měla do center zakázat vjezd automobilů se
spalovacími motory.
Kontext:
Na výrobu benzínu/nafty potřebujeme vytěžit ropu,. Už těžba samotná která má negativní
dopad na životní prostředí. Další dopady se pak projevují, když dochází k její dopravě či
zpracování v rafinérii. Ještě další pak má samotný provoz vozidla se spalovacím motorem.
K zákazu vjezdu automobilů se spalovacími motory do center měst již přistoupila některá
města v zahraničí, např. Paříž, Londýn, Oxford. Jiná města, která toto zavedla, však později
od zavedení pro nefunkčnost ustoupila.
Elektromobilita má potenciál stát být opravdu čistou dopravou, neboť energii vyráběnou k
pohonu automobilů lze vyrábět z obnovitelných zdrojů.
Odklon od spalovacích motorů bude nejdříve probíhat právě ve městech, kde je znečištění z
automobilové dopravy skutečně vážným problémem, pak se bude rozšiřovat dále.
Příklad argumentů pro:
Doprava je jeden z největších producentů skleníkových plynů a znečištěné ovzduší je
častější příčina úmrtí než cokoli jiného s výjimkou alkoholu a tabáku.
Nízkoemisní zóny již nyní zavádí podle odborníků Ústředního automotoklubu České
republiky (ÚAMK) v Evropě přes 220 měst a oblastí. Provoz takových vozů se snaží zcela
omezovat metropole jako Londýn, Barcelona nebo Stuttgart, Paříž.
Je to zjevný trend, který bude nadále pokračovat, a s nímž je třeba počítat jak teď, tak
především v blízké budoucnosti.
V jistém smyslu je to nejjednodušší cesta, jak dosáhnout nápravy ovzduší ve městech a
životního prostředí obecně.
Příklad argumentů proti:
Zvýší se tím tlak na automobilový průmysl, který tak bude muset reagovat a urychlit vývoj
nových pohonných jednotek, respektive elektromobilů.
Není důvod zakazovat naftové či benzínové motory, protože automobilky chystají syntetická
obnovitelná paliva i technické inovace, které dál sníží emise těchto pohonů.
Ukončení prodeje spalovacích motorů v osobních autech s sebou přináší zásadní problém.
Kvůli omezení automobilového průmyslu přijde o práci velké množství lidí (např. v Německu
10% pracující populace).
Pro mnohé motoristy to bude znamenat výrazný zásah do jejich rozpočtu nebo si nebudou
vůbec moci koupi nového automobilu dovolit.
Zkuste se podobným způsobem sami zamyslet nad dalšími tvrzeními. Jaký je jejich širší
kontext? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti danému
tvrzení?
Diskutujeme o globálních
tématech
ČR by měla usilovat o dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

ČR by neměla rozšiřovat ani dostavovat jaderné elektrárny.

LIDSKÁ PRÁVA A ROVNOST
ŽEN A MUŽŮ
Všem lidem bez rozdílu přísluší lidská práva, mezi která se řadí právo na život, na rovné
zacházení, na vzdělání, na nejvyšší dosažitelnost udržitelného zdraví, na stejné
odměňování za práci. Tato práva člověku zajišťují důstojný život. Zdaleka ne všichni lidé
na světě ale mají stejný přístup k lidským právům. I v moderní době lidé v mnoha
aspektech svého života čelí diskriminaci na základě rasy, vyznání, pohlaví atd.
Samostatnou důležitou problematikou je nerovnost žen a mužů. Na základě pohlaví a
genderu dívky a ženy daleko častěji než chlapci a muži čelí sexuálnímu násilí a
obtěžování. Zejména v rozvojových zemích je velkým problémem přístup dívek ke
vzdělávání. V rozvojových i rozvinutých zemích existují rozdíly mezi ženami a muži na
pracovišti (ženy vydělávají méně než muži, jsou méně zastoupeny ve vedoucích
pozicích, čelí diskriminaci spojené s odchodem na mateřskou dovolenou).
Zdaleka ne všichni jsou přesvědčeni o tom, že opravdu každý člověk má stejný nárok na
lidská práva. Situace se v různých zemích liší, nicméně všude je potřeba téma lidských
práv a diskriminace ve společnosti otevírat. Je potřeba diskutovat o tom, v jakých
oblastech k diskriminaci dochází a jak ji můžeme odstranit a předcházet jí.
Podívejme se proto teď na to, jak by se v rámci tréninku dalo zamyslet nad jedním
konkrétním tématem, které nemá jednoznačné řešení. Jaký je širší kontext tohoto
problému? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti
danému tvrzení?

Téma k diskusi:
Tvrzení: ČR by měla zavést povinnost alespoň 50 procent žen na
kandidátkách politických stran do voleb do PS PČ.
Kontext:
Cílem české Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020 bylo dosáhnout
40% zastoupení žen v rozhodovacích pozicích.
Jedním z Cílů udržitelného rozvoje je zajištění plné a efektivní participace a rovných
příležitostí ženám v leadershipu na všech úrovních rozhodování v politice, ekonomice a
veřejném životě.
Příklad argumentů pro:
Jasně specifikovaná kvóta by zvýšila podíl žen v politice.
Ženám je potřeba pomoci (často zajišťují rodinný život, proto je profesně diskriminuje
mateřství).
Jiný způsob přemýšlení žen - méně riskování, méně korupce, umí se lépe dohodnout, jiný
(ženský) pohled na věci.
Zastoupení žen v rozhodování o věcech, které se týkají celé společnosti (tedy i žen).
Ženy, které se osvědčily (Su Tij, Němcová, Merkelová, Tchatcherová).
Jedná se o celoevropský trend.
Příklad argumentů proti:
Schopná žena si své místo obhájí sama.
Nelze aplikovat na všechny typy voleb (jiný volební systém pro senátní volby).
Díky kvótám se mohou do politiky dostat nekvalifikovaní lidé, ženské pohlaví negarantuje
kvalitu.
Umělá snaha o rovnováhu pomocí předpisů nemůže fungovat dlouhodobě.
Podle psychologických studií kvóty situaci spíše zhoršují - na ženy, které se někam dostanou
na základě kvót, se hledí jako na méněcenné.
Diskriminace stran, v nichž není dost žen, zvýhodnění KSČM.
Zkuste se podobným způsobem sami zamyslet nad dalšími tvrzeními. Jaký je jejich širší
kontext? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti danému
tvrzení?
ČR by ve své zahraniční politice vždy měla upřednostňovat dodržování lidských práv před
ekonomickým ziskem.
Tradiční úlohy muže a ženy v rodině jsou v moderní společnosti přežitkem.
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ŘÁDNÁ SPRÁVA VĚCÍ
VEŘEJNÝCH A PARTICIPACE
Když hovoříme o řádné správě věcí veřejných, máme na mysli podporu takových
opatření, která zvyšují efektivitu a transparentnost státní správy, podporují
participativní demokracii, snaží se bojovat s korupcí a praním špinavých peněz. Kvalitní
správa věcí veřejných by měla být v souladu s právem, nestranná, včasná,
předvídatelná, přesvědčivá, přiměřená, efektivní, odpovědná, otevřená a vstřícná.
Zejména v dnešním dynamicky se proměňujícím prostředí by správa měla být
postavena na participaci, neboť ta je základní podmínkou pro udržitelný rozvoj na
lokální, státní i světové úrovni.
Zdaleka ne ve všech zemích na světě jsou ale takové principy řádné správy v praxi
uplatňovány. Na celosvětové ani na státní úrovni mnohdy ale ne nepanuje ani shoda na
tom, které principy by měly být uplatňovány, jak je uplatňovat a kontrolovat.
Podívejme se proto teď na to, jak by se v rámci tréninku dalo zamyslet nad jedním
konkrétním tématem, které nemá jednoznačné řešení. Jaký je širší kontext tohoto
problému? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti
danému tvrzení?

Téma k diskusi:
Tvrzení: Ústavní činitelé by měli být povinni zveřejňovat informace o svém
zdravotním stavu.
Kontext:
Ústavní činitelé v ČR: prezident, senátoři, poslanci, členové vlády, soudci Ústavního soudu,
soudci, prezident a viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Bankovní rady
České národní banky, a v širším pojetí i zastupitelé obecních a krajských zastupitelstev.
Pokud bychom se na věc podívali z pohledu českého práva a pravidel povinné mlčenlivosti,
resp. lékařského tajemství uloženého v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, pak
zákon o zdravotních službách žádný průlom do této mlčenlivosti z titulu práva znát údaje o
zdravotním stavu veřejně činných osob neupravuje. Skutečnost, že se člověk stane veřejně
činným, proto neznamená, že se veřejnými stanou i údaje o jeho zdravotním stavu.
Příklad argumentů pro:
Je v zájmu veřejnosti, aby byla do určité míry informována o zdravotním stavu ústavních
činitelů v případě, když zde vznikají nějaké pochybnosti. Není dobré, když občané vidí, že
ústavní činitel je v nějakém stavu a neví, jestli je nebo není schopen vykonávat funkci.
Informace pro veřejnost by měly být tak podrobné, aby nevznikaly pochybnosti. Aby bylo
jasné, že je schopen vykonávat svou funkci.
Pokud je činitel v takovém zdravotní situaci, že by to mohlo vést k poškození dalších lidí, tak
pak ta informace má být veřejná. Např. pokud je řidičem z povolání, pak epileptický záchvat
může ohrozit jeho pasažéry, a tuto informaci by měl vědět zaměstnavatel. A v případě
ústavních činitelů je ta situace složitá v tom ohledu, že jeho zaměstnavatelem je celý národ.
Příklad argumentů proti:
Zájem veřejnosti vědět, zda vrcholný ústavní činitel s ohledem na svůj zdravotní stav může
vykonávat svůj úřad, nepřevažuje nad zájmem na ochraně soukromí příslušné osoby. Je to
pouze daný politik, který disponuje rozhodnutím, zda a které informace o svém zdravotním
stavu zveřejní. Na zacházení a ochranu údajů o jeho zdravotním stavu se tedy vztahují
standardní zákonná pravidla, která platí i pro ostatní fyzické osoby.
Svoboda projevu je v českém právním řádu zakotvena v čl. 17 Listiny základních práv a
svobod a jako jedna ze základních svobod zaručuje každému právo na informace a svobodné
vyjadřování svých názorů. Svoboda projevu ovšem není bezmezná a má své limity. To platí
dvojnásob v případě mediálních výstupů, jejichž projevy mohou neoprávněně zasahovat do
práv jednotlivců a narušovat jejich soukromí, důstojnost nebo dobrou pověst.
Zkuste se podobným způsobem sami zamyslet nad dalšími tvrzeními. Jaký je jejich širší
kontext? Jaké jsou různé pohledy na věc? Jak by se dalo argumentovat pro a proti danému
tvrzení?
Věková hranice pro účast ve volbách do obecních zastupitelstev –
aktivní volební právo – by měla být snížena na 16 let.
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