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Výchova k udržitelnému rozvoji 

• V rámci tradičně vyučovaných předmětů 
(ekologie, environmentalistika, 
environmentální výchova apod.). 

• V rámci nově otevřeného předmětu 
Výchova k udržitelnému rozvoji. 

• V rámci aktivit v rámci projektu Alma 
mater studiorum. 

• Prostředím (???) 

2010/11 



Sylabus předmětu Výchova k 
udržitelnému rozvoji 

• Proč VUR, jak realizovat VUR, 
ekologická stopa a další nástroje měření 
UR, udržitelná skromnost, homeostáze a 
rovnováha. Autoregulační schopnosti 
ekosystému i populací. Metodika VUR ve 
školách. Akční plán strategie VUR.  
 

Hodnocení: 
rozhovor nad 
portfoliem  



Čtyři pilíře VUR 

• Všichni je známe, ale otázkou je, jak je 
přiblížit neprofesionálům, např. 
budoucím učitelům. 

• Diskuse a přemýšlení s ekonomkou, 
matematičkou a vysokoškolskou 
pedagožkou doc. RNDr. ing.Hanou 
Scholleovou, Ph.D. z VŠE. 
 
 



Příklad dobré 
praxe 

• Seminář Co je ekonomické nemůže být 
ekologické? aneb Požírají ekonomické 
principy přírodu? 

• V rámci semináře se posluchači dozví 
rozdíl mezi cenou, hodnotou, principy 
odhadování hodnoty a oceňování apod. 
základní ekonomická pravidla. Diskutuje 
se současná a budoucí hodnota věcí a 
nemovitostí. 

Požírají ekonomické principy 
přírodu? 



Višňový sad A. P. Čechova 

• LJUBOV RANĚVSKÁ SE S DCEROU AŇOU VRACÍ Z 
DLOUHÉHO POBYTU V PAŘÍŽI, KAM ODJELA PŘED LETY 
PO TRAGICKÉ SMRTI SYNA GRÍŠI. NÁVRAT NA SVÉ RODNÉ 
SÍDLO PROŽÍVÁ SENTIMENTÁLNĚ. VRACÍ SE, PROTOŽE NA 
NÁKLADNÝ ŽIVOT V CIZINĚ UŽ NEMÁ FINANCE.  

• RODNÝ STATEK RANĚVSKÉ JE PŘED KRACHEM, 
PŘESTOŽE SE O NĚJ VARJA, NEVLASTNÍ DCERA 
RANĚVSKÉ, USILOVNĚ STARÁ ( ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ). 

• STATEK MÁ BÝT PRODÁN V DRAŽBĚ I S KRÁSNÝM 
VIŠŇOVÝM SADEM,  

• VARJIN NÁPADNÍK, KUPEC LOPACHIN, RADÍ VYKÁCET SAD 
A ROZPRODAT POZEMKY NA STAVBU LETNÍCH BYTŮ. ALE 
JEHO NÁVRH SE PRO RANĚVSKOU A JEJÍHO BRATRA 
GAJEVA ZDÁ NAPROSTO NEPŘIJATELNÝ, PROTOŽE BY 
PŘIŠLI O MÍSTO, KDE VYRŮSTALI. VŠICHNI SE SNAŽÍ ŽÍT 
JAKO DŘÍVE, DLUHY VŠAK ROSTOU, A PROSTŘEDKY NA 
JEJICH ZAPLACENÍ SE NEDAŘÍ ZÍSKAT. 



Višňový sad 

Každý k němu zaujímá jiný postoj, každý 
má k němu jiný vztah, někdo je více, 
někdo méně praktický. 

Je Lopachin padouch? Je Raněvská 
nezodpovědná? Proč Varja otročí? Co si 
asi myslí mlčící Firs? Jaké jsou dobové 
souvislosti? Jaká postava je vám 
nejbližší? 

 

 
Rozbor postav 
A. P. Čechova 
(pracovní listy) 



Příklad řešení 

  prožitky postoje cíle hodnota višňového sadu vize – co chci 
Raněvská 
  

Útěk, láska, dostatek, 
nezná hodnotu peněz, když 
má rozdává, když nemá – 
půjčuje si, nulový vztah 
k hospodaření. 

Praktická v lidských 
vztazích, nepraktická 
pro materiální svět. 

Nechat plynout. 
Bezstarostně 
žít. 
Aby vše zůstalo 
při starém. 

Vzpomínková, emoční, 
přírodní cítění, ale pasivní. 

Chce, aby věci šly 
samy, o sad se nestará, 
ale pořád doufá, že to 
nějak dopadne – určitá 
osudovost. 

Lopachin 
  

Chudé poměry.  Na jakékoli 
hospodaření se dívá ze 
strany pasiv, není 
dlouhodobý hospodář, ale 
hledá příležitosti k rychlým 
a snadným výdělkům, chce 
peníze tzv. točit. 

Cítí se dobře, když 
může bohatnout, 
peníze jsou pro něj 
satisfakcí za 
chudobu, ve které 
vyrostl, synonymem 
úspěšnosti, moci, 
proto je i rád půjčuje. 

Zvítězit nad 
osudem, 
zbohatnout, 
měnit svět. 
  
Rozbořit vše 
staré… 

Investiční, směnná, 
překupní – nehodlá ho 
využívat. 
Část hodnoty je užitná, lze-
li to tak nazvat – dělá mu 
dobře, že může vlastnit 
sad, který byl pro něj 
symbolem čehosi 
nedostižného. 

Točit peníze… 

Trofimov 
  

Intelektuální zázemí, vždy 
přeurčen ke studiu, vnímá 
souvislosti, ale neumí nic 
prosadit. 

Bohatství svazuje, 
bohatství jednoho je 
svázáno s chudobou 
jiných. 

Rozvíjet ducha, 
osvobodit se. 

Žádná, majetek 
neobohacuje. 

  

Varja 
  

Nevlastní dcera, žije na 
panství, ale má spíš vztah 
k práci než k přepychu. 

Praktická, rázná, řeší 
snadněji pracovní 
než lidské situace. 

Pracovat, žít 
klidný a 
spokojený život. 

Užitná. 
Emoční v rámci 
seberealizace. 

Nemít hlad, žít 
v souladu s půdou, 
kterou obhospodařuje. 

Firs 
  

Sluha zvyklý sloužit, ale při 
slušném zacházení. 

Uvědomuje si 
obyčejné souvislosti, 
rád komentuje. 

Jsem tu, abych 
sloužil. 

Užitná, viděná komplexně. Dosloužit v klidu. 

 

 



Co udělat s višňovým sadem? 

Navrhujte, co s višňovým sadem, za předpokladu, že jeho rozměry jsou opravdu obří…  
 
Cílem úvodní části je, aby si studenti uvědomili, že 
a) sad se dostal do problémů, protože nebyl využíván (v souladu s možnostmi, které měl a které nebyly 
v rozporu s přírodním okolím), 
b) sad má pro každého jinou hodnotu, 
c) v případě směny, prodeje se vzdáváme užitné hodnoty do budoucna, 
d) každý majitel může mít zcela jinou představu o užitku. 
 
 
 

 
 

! 









 
Návrhy: Jak situace může dopadnout?  
 
 
 
 

 
zadlužený 
višňový sad Raněvská sežene 

peníze na dluh Varja pracuje, ale nedaří 
se jí nic změnit, statek se 
zase zadlužuje 

Raněvská sežene 
peníze na úroky Dluh na statku zůstává a statek 

nepracuje, jen spotřebovává, 
zase není z čeho platit úroky. 

Raněvská nechá 
vykácet sad a 
postavit chaty 

Statek opět 
zadlužen 

Varja vyhodí zbytečné lidi 
a začne prodávat plody ze 
statku a vydělávat 

Nový majitel zachová sad i 
statek, ale bude na něm 
hospodařit tak, aby byl 
schopen vydělávat.  

Raněvská čeká, jak 
to dopadne 

Dražba proběhne, 
statek prodán 

Nový majitel všechno 
změní, tj. vykácí sad, 
postaví domy nebo 
elektrárnu… 





 
 
 

Děkuji za pozornost! 
K. Jančaříková, 
(a také H. Scholleová – text,  
M. Scholleová – kresby) 
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