




EVVO a VUR  
z pohledu MŽP  

7.06.2011  
STUŽ – Novotného lávka 



EVVO a VUR 
gesce na národní úrovni 

EVVO – gesce a koordinace MŽP 
(spolupráce MŠMT)   
 
VUR – gesce a koordinace MŠMT 
(spolupráce MŽP)  



 Vývoj postoje MŽP ke vztahu 
mezi EVVO a VUR 

• Do roku 2005 – pouze EVVO  
• 2005-2008 – VUR významně vycházející 

z EVVO, hledání hranice 
• 2009 – pokus o sloučení EVVO a VUR 

(ve společném akčním plánu) 
• Od roku 2010 – odděleně (byť velmi 

blízce) 
• Dnes - vztah a hranici mezi EVVO a 

VUR již nehledáme, zaměřujeme se na 
konkrétní aktivity  
 



Aktuální pojetí EVVO a VUR  
z pohledu MŽP - praktická 

rovina 
EVVO samostatně (více ŽP, např. kontakt 

dětí s přírodou, průřezové téma EV, 
enviminimum pro st. správu aj.) 

 
VUR samostatně (vyrovnanější pilíře, 

např. USV, MA21, interpretace 
přírodního a kulturního dědictví aj.)   

   



Teoretická rovina 

VUR je zastřešující koncept pro 
oblast vzdělávání tedy i pro EVVO 
(je charakterizováno klíčovými 
principy, metodami, tématy) 

 
 



Čím k rozvoji VUR přispívá 
MŽP? 

• šíření dobré praxe EVVO  
• podpora EVVO organizací (řada organizací, 

realizuje programy i z oblasti VUR) 
• diskusní fóra (např. PS pro cíle a 

indikátory EVVO, MPS EVVO aj.) 
• portál VUR a EVVO - www.vur.cz 
• podpora MA21, USV  
• reporting v rámci Vilniuské strategie pro 

VUR (EHK OSN)  
 

http://www.vur.cz/


Závěry - z pohledu MŽP 
• aktuální nastavení EVVO a VUR – OK 

(vyhovuje i našim fin. zdrojům) 
• VUR s vazbou na UR – OK  
• VUR není ve vzdělávací sféře 

dostatečně etablováno – role MŠMT 
• VUR není celospolečensky 

(meziresortně, politicky) akceptováno – 
podobně jako koncept UR – role politiků 

• Potřeba argumentace (výzkum, reflexe, 
shoda v cílech) – aktuální priorita MŽP 
 



Děkuji za pozornost. 
 

 
Mgr. Miroslav Novák 
Ministerstvo životního prostředí 
odbor nástrojů politiky životního prostředí 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
 
tel. +420 267 122 272 
e-mail:  miroslav.novak@mzp.cz 
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