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Nový předseda České komise pro UNESCO 
 
Dne 1. února 2017 se funkce ujal nový 
předseda České komise pro UNESCO prof. 
PhDr. Stanislav Štech, CSc., kterého 
jmenoval ministr zahraničních věcí 
v souladu s čl. VI Statutu České komise 
pro UNESCO. Prof. Štech vystudoval 
psychologii na FF UK v Praze, byl dlouholetým 
vedoucím katedry psychologie na Pedagogické 
fakultě UK v Praze, v letech 2003 až 2015 byl 
prorektorem UK v Praze, působil na univerzitách 
ve Francii a Itálii. Prof. Štech je od roku 2015 
náměstkem ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy. Zabývá se výzkumem školní 
socializace, profesí učitele a školní psychologií. 
Je autorem tří monografií a více než stovky 
článků a studií. Francouzská vláda udělila prof. 
Štechovi v roce 2011 hodnost Důstojníka Řádu 
akademických palem za zásluhy o výchovu a 
vzdělávání. 
 
ČR předložila nominaci „Žatec – město 
chmele“ 
 
Česká republika předala dne 25. ledna 2017 
Centru světového dědictví nominaci „Žatec – 
město chmele“ na zápis do Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Žatec chce na prestižní 
seznam UNESCO zapsat svá historická místa 
spojená s pěstováním a zpracováním chmele. Na 
seznam by měly být zapsány celé oblasti městské 
památkové rezervace a zóny včetně budov 
spjatých s chmelařstvím, které se v nich 
nacházejí, jakož i pivovar Dreher u západního 
vlakového nádraží. Žatec je jedinečným 
dokladem tradice zpracování místní suroviny – 
chmele a příkladem vlivu zemědělského 

podnikání na urbanistickou strukturu a 
architekturu dané lokality. Nominace nyní bude 
předmětem rigorózního přezkumu. O zápisu bude 
případně rozhodovat Výbor pro světové dědictví na 
svém zasedání v polovině příštího roku.  
 

 
Seminář o Doporučení UNESCO o muzeích 
 
Dne 6. února 2017 se v prostorách Sekretariátu 
České komise pro UNESCO uskuteční již druhý 
seminář o Doporučení UNESCO z roku 2015 na 
ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich 
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti. 
Seminář iniciovala Sekce pro kulturu a komunikaci 
České komise pro UNESCO a Asociace muzeí a 
galerií České republiky a účastní se jej řada 
odborníků v oblasti muzejnictví.  
 
Přednáška o UNESCO na Církevním 
gymnáziu v Kutné Hoře 
 
Dne 30. ledna 2017 se na pozvání Církevního 
gymnázia v Kutné Hoře uskutečnila přednáška o 

mailto:unesco@mzv.cz


VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODNÍ   

VĚDY 

SPOLEČENSKÉ 

VĚDY 

KULTURA KOMUNIKACE        

A INFORMACE 

 

Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco 

 
 

UNESCO určená pro studenty této školy. 
Vedoucí tajemnice Sekretariátu České komise 
pro UNESCO Radka Bordes se v přednášce 
zaměřila zejména na problematiku kulturního 
dědictví a jeho ochrany. Církevní gymnázium 
v Kutné Hoře je členem České sítě přidružených 
škol UNESCO.  
 
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 
 
Dne 11. února 2017 slavíme Mezinárodní den žen 
a dívek ve vědě, jehož cílem je dosažení rovného 
přístupu a účasti žen a dívek ve vědě ve snaze 
podněcovat genderovou rovnost a posilovat 
postavení žen a dívek. Podle statistiky OSN bylo 
za posledních 15 let dosaženo pokroku 
v získávání žen a dívek pro vědeckou profesi. 
Počet žen a dívek, které úspěšně absolvovaly 
bakalářský, magisterský nebo doktorský program 
ve vědecké oblasti a které se věnují vědecké 
profesi, je však stále mnohem menší než počet 
mužů v tomto oboru.  

 
Světový den rozhlasu 
 
Dne 13. února 2017 slavíme Světový den 
rozhlasu. Jeho cílem je zlepšit mezinárodní 
spolupráci mezi vysílateli a podpořit spolupráci 
rozhlasových sítí a komunit v přístupu 
k informacím, svobodě slova a genderové 
rovnosti v mediálním prostředí. Rozhlas je 
hromadný sdělovací prostředek, který má 
největší dosah na světě. Je také vlivným 
komunikačním nástrojem a cenově snadno 
dostupným médiem. V letošním roce se 

UNESCO zaměřuje na téma „Rozhlas – to jsi ty“, 
jehož cílem je podnítit rozhlasové stanice, aby se 
staly těmi nejlepšími zejména tím, že budou vést 
trvalý dialog mezi všemi subjekty: veřejnou i 
soukromou sférou a samozřejmě posluchači jako 
zástupci občanské společnosti. Český rozhlas se do 
akcí konaných u příležitosti Světového dne 
rozhlasu aktivně zapojí.  

 
Mezinárodní den mateřského jazyka 
 
Dne 21. února 2017 slavíme Mezinárodní den 
mateřského jazyka. Cílem je podpořit mateřský 
jazyk, mnohojazyčnost a jazykové vzdělávání. 
UNESCO pro letošní rok vyhlásilo téma „směrem 
k udržitelné budoucnosti prostřednictvím 
jazykového vzdělávání“. Mezinárodní den 
mateřského jazyka byl vyhlášen Generální 
konferencí UNESCO v listopadu 1999 na památku 
studentů, kteří byli v bangladéšské Dháce dne 21. 
února 1952 zastřeleni během demonstrace za 
uznání svého mateřského jazyka „bangla“ 
(bengálštiny) jako jednoho ze dvou oficiálních 
jazyků Pákistánu.  

mailto:unesco@mzv.cz

