
Vážené lektorky a lektoři environmentální výchovy,  
 
 
Ráda bych vás pozvala na workshop, na němž představíme nové vzdělávací materiály 
k problematice sucha a hospodaření s vodou, které vycházejí z poznatků výzkumného 
projektu Příběhy sucha, jehož aplikačním partnerem byla rovněž SSEV Pavučina, z. s. 
 
Workshopy proběhnou dva, a to 20. 9. 2022 v Brně (13:00 - 16:00, Lipka, pracoviště 
Kamenná 20) a 19. 10. 2022 v Praze (14:00 - 17:00, Toulcův dvůr, Kubatova 32/1). 
 

Příběhy sucha (www.pribehysucha.cuni.cz) je multidisciplinární výzkumný projekt, 
kombinující sociální a přírodní vědy (antropologii, sociologii, krajinnou ekologii, 
bioklimatologii, geografii), realizovaný s podporou TAČR v letech 2019 – 2022. Cílem projektu 
bylo porozumět tomu, jak česká společnost především na venkově reaguje na proměny 
přírodního prostředí v důsledku nárůstu sucha a jaký očekává v této oblasti budoucí vývoj. 
Na základě výzkumu jsme vytvořili rozsáhlou interaktivní webovou aplikaci o problematice 
sucha a vody v krajině, která slouží informačním, vzdělávacím a osvětovým účelům; vedle 
toho jsou výstupem projektu nástroje, které mají napomoci zvýšit zapojení občanů, 
hospodářů krajiny i veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem. 

 
Vzdělávací aplikace Příběhy sucha je založena na datech z tříletého rozsáhlého terénního 
výzkumu a vysvětluje výtvarně originální a interaktivní formou komplexní problematiku 
sucha (nejen) v Čechách. Ačkoli vycházejí data pro aplikaci z výzkumu v konkrétních 
lokalitách jižní Moravy (okolí Nových Mlýnů a Kyjovsko), mají informace představované 
v aplikaci široký přesah a jsou přenositelné na celou ČR. 
 
Aplikace má dvě úrovně, jednu určenou pro dospělé zájemce z řad veřejnosti, veřejné správy 
či neziskových organizací; druhou zaměřenou specificky na environmentální vzdělávání dětí a 
mládeže ve věku 10 – 15 let. Cílem workshopu je seznámit lektory EVVO s funkcemi aplikace, 
s jejím obsahem a s tím, jak s ní lze pracovat pro potřeby environmentálního vzdělávání.  
 
Aplikaci doplňují Pracovní listy, které jsou určeny přímo k environmentálnímu vzdělávání 
dětí a mládeže ve věku 10 – 15 let. Pracovních listů je 6 a každý pojednává skrze perspektivu 
sucha a hospodaření s vodou jiné téma: 
 
1. Fenologie – pozorování rostlin a živočichů 
2. Dlouhodobé trendy v klimatu 
3. Když se řekne dotace…  
4. Náš vztah k půdě  
5. Jak hospodaříme s vodou 
6. Paměť krajiny 
 

Workshopem bude provázet hlavní řešitelka projektu Markéta Zandlová, Ph.D. (FHS UK) a 
další členové výzkumného týmu.  

https://www.pribehysucha.cuni.cz/PS-1.html
https://www.lipka.cz/kamenna-kontakty?idm=103
https://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.pribehysucha.cuni.cz/


V případě zájmu si prosím poznamenejte termín setkání. Velice oceníme předběžné 
vyjádření vašeho zájmu o účast se specifikací, zda máte zájem o pražský nebo brněnský 
workshop (na adresu marketa.zandlova@fhs.cuni.cz). S měsíčním předstihem se 
připomeneme, zašleme přihláškový formulář a přesný program workshopů. Budete-li mít 
další dotazy, prosím neváhejte kontaktovat Markétu Zandlovou. 

 

S přáním pěkného léta, 

 

Markéta Zandlová, Ph.D., hlavní řešitelka projektu 

(marketa.zandlova@fhs.cuni.cz) 
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