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Termíny plánovaných zasedání v 2. pololetí 
roku 2020 

 Výkonný výbor - 2. října 2020 v 10:00 hodin 
v Orientálním salonku Černínského paláce; 

 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 3. 
listopadu 2020 v 14:00 hod. v Hudebním salonku 
Černínského paláce; 

 Sekce pro kulturu a komunikaci - 5. listopadu 
2020 v 14:00 hod. v zasedací síni Národního 
informačního a poradenského střediska pro 
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5; 

 Sekce pro životní prostředí – 12. listopadu 2020 v 
14:00 hod. v Orientálním salonku Černínského 
paláce; 

 Výkonný výbor - 20. listopadu 2020 v 10:00 
hodin v Orientálním salonku Černínského paláce; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  - 
10. prosince 2020 v 10:00 hodin v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
Plenární zasedání České komise pro UNESCO 

Dne 11. června 2020 se uskutečnilo letošní první 
plenární zasedání České komise pro UNESCO (dále 
jen „Komise“). Členové Komise byli nejprve 
seznámeni s personálními změnami ve složení 
Komise, k nimž došlo v letošním roce. Následoval 
časově nejobsáhlejší bod programu, jímž byla 
tematická prezentace ředitelky a dvou studentů sexty 
Gymnázia Třeboň, které je členem Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR (dále jen „Sítě“). Prezentace byla 
rozdělena na tři části, kdy prvá se zaměřila na historii 
i současnost školy, druhá na dopady na výuku ze 
strany stále probíhající pandemie Covid-19 a třetí 
informovala přítomné o aktivitách školy v Síti. 
Tematicky na tuto prezentaci navázal národní 
koordinátor Sítě s informacemi o průběhu a 
výstupech zasedání Koordinačního týmu Sítě, které se 
uskutečnilo dne 20. května 2020. Výroční zprávu 
Komise za rok 2019, která byla schválena na zasedání 
Výkonného výboru dne 22. května 2020, představil 
vedoucí tajemník Sekretariátu Komise. 

Druhým rozsáhlým bodem zasedání byly informace 
předsedů tří odborných sekcí Komise k jejich činnosti, 
a to jednak v rámci ohlédnutí za zasedáními 
uskutečněnými letos v únoru a březnu, tak i s ohledem 
na zahájení reflexe dopadů pandemie COVID-19 na 
různé oblasti společnosti, přičemž další diskuse bude 
pokračovat na zasedáních sekcí a plenárním zasedání 
v 2. pololetí 2020. Již nyní ale Komise vyjádřila 
znepokojení z možných hrozeb pro nejbližší období a 
apelovala na všechny decizní struktury, aby současné i 
budoucí rozpočtové restrikce neměly nevratný dopad 
na oblasti působnosti UNESCO. 

V další části programu Komise schválila nová Pravidla 
pro udělování záštit a použití loga České komise pro 
UNESCO, která do procesu posuzování žádostí a 
vyhodnocování zaštítěných projektů vnáší řadu nových 
prvků s cílem zkvalitnit celý proces na základě 
zkušeností získaných v posledních 10 letech od přijetí 
dosud platných pravidel. Závěrem plenární zasedání 
vzalo na vědomí plán termínů zasedání Komise a jejích 
sekcí v 2. pololetí 2020, přijatý Výkonným výborem. 
 
L´Oréal – UNESCO „Pro ženy ve vědě“ 

Dne 22. června 2020 se uskutečnilo zasedání výběrové 
komise v rámci letošního 14. ročníku programu 
UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“ v České 
republice. Porota složená z odborníků z různých ústavů 
Akademie věd České republiky, zástupců L´Oréal Česká 
republika a Sekretariátu České komise pro UNESCO  
hodnotila osobní prezentace 13 finalistek, které byly 
vybrány ze všech předložených projektů. V závěru 
zasedání se shodla na třech vítězných laureátkách, 
které obdrží po 200 tis. Kč k jakékoli podpoře bádání 
při realizaci vědeckovýzkumného projektu v oblasti věd 
o živé či neživé přírodě. Jména oceněných budou 
zveřejněna v průběhu srpna, slavnostní ceremoniál 
spojený s předáním ocenění se letos bohužel s ohledem 
na omezení spojená s pandemií Covid-19 neuskutečnil. 
Více informací lze získat na webové stránce projektu: 
https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/
563719014. 
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Odložené 209. zasedání Výkonné rady 
UNESCO 

Ve dnech 29. června – 10. července 2020 v Paříži 
probíhá odložené 209. zasedání Výkonné rady (VR) 
UNESCO, které se mělo původně uskutečnit na 
přelomu března a dubna t.r. VR probíhá za 
mimořádných hygienických opatření a v limitovaném 
počtu účastníků (1+1 pro členy VR, 1 pro ostatní 
státy). Všechna jednání jsou přenášena zároveň on-
line a nečlenové VR jsou vyzýváni, aby se účastnili 
jednání v maximální možné míře pouze virtuálně. 

Generální ředitelka (GŘ) UNESCO Audrey Azoulay se 
ve svém projevu na úvod plenárního zasedání dne 2. 
července 2020 zaměřila na dopady pandemie Covid-
19 a potřebu překlenutí krize v rámci mandátu 
UNESCO, prostřednictvím vzdělávání, kultury a vědy. 
Připomněla, že na vrcholu krize na začátku dubna 
2020 bylo 91 % žáků a studentů znemožněno 
prezenční vzdělávání ve školách. UNESCO reagovalo 
na situaci vytvořením Globální vzdělávací koalice, 
která s více než 130 partnery pomohla ke 
znovuotevření škol, popř. umožnila v různých 
formách distanční vzdělávání. Zvláštní pozornost 
věnovala GŘ vzdělávání dívek. I to je důvod ke 
spuštění globální kampaně „Back-to-school“ 
zaměřené především na země, kde je genderová 
rovnost ve vzdělávání problematická. V další části 
projevu se GŘ zaměřila na témata rovněž související 
s pandemií: otevřená věda, bioetika, svoboda médií, 
svobodný přístup k informacím, kultura a uzavření 
90 % kulturních památek. Připomněla projekt 
„ResiliArt“ spuštěný v době pandemie a zdůraznila 
nezastupitelnou roli kultury v době karantény. Za 
velmi úspěšnou označila kampaň UNESCO ve 
spolupráci s i4Policy #DontGoViral, která byla 
zaměřená na přístup k relevantním informačním 
zdrojům týkajícím se šíření nákazy Covid-19 
v místních jazycích v Africe. Cílem kampaně bylo 
především zabránění šíření dezinformací. 
 
Mezinárodní den původních obyvatel světa 

Rezolucí č. 49/214 v prosinci 1994 rozhodlo Valné 
shromáždění OSN, že 9. srpen bude připomínán jako 
Mezinárodní den původních obyvatel světa. Dle 
odhadů jich dnes na světě žije mezi 370 a 500 
miliony. Původní obyvatelé hovoří asi 7 000 jazyky  
a představují asi 5 000 rozmanitých kultur. Původní 
obyvatelé jsou dědicové a nositelé jedinečných kultur, 
kteří dosud udržují sociální, kulturní, ekonomické a 
politické vztahy, jež je odlišují od většinové 
společnosti. Společně však sdílí problém týkající se 
prosazování svých práv, uznání své identity a 

způsobu života. Postupem času se z původních obyvatel 
staly ohrožené a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. 
V roce 2007 přijalo VS OSN Prohlášení o právech 
původních obyvatel, jež vyjadřuje globální konsensus o 
uznání práv původních obyvatel a zavádí rámec 
minimálních standardů pro zajištění jejich životních 
podmínek. Rok 2019 pak byl vyhlášen Mezinárodním 
rokem jazyků původních obyvatel. Více informací lze 
získat na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/indigenouspe
oplesday. 
 

 
 
Mezinárodní den mládeže 

12. srpna si připomínáme Mezinárodní den mládeže, 
který byl vyhlášen v prosinci 1999 na základě rezoluce 
VS OSN v návaznosti na doporučení Světové 
konference ministrů odpovědných za mládež, jež se 
konala ve dnech 8. až 12. srpna 1998 v Lisabonu. Cílem 
je upozornit na potřeby mladých lidí, formulovat 
politická opatření, která by mladým lidem pomohla 
řešit problémy, kterým v současné době čelí, a zapojit je 
do politických rozhodovacích procesů. Mezi další cíle 
patří zvýšení povědomí mezinárodního společenství  
o otázkách mládeže a potenciálu mládeže jako partnera 
při řešení současných světových problémů. Více 
informací lze získat na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/youthday.  
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