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ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ PODPORY
ENVIRONMENTÁLNÍCH POLITIK

RNDr. Tereza Kochová, Ph.D.
vedoucí oddělení informační podpory environmentálních politik

Oddělení informační podpory environmentálních politik na základě výsledků vědy a výzkumu, projektové
činnosti a mezinárodní spolupráce rozvíjí metodické přístupy, na základě kterých podporuje přípravu
a vznik strategických materiálů, participuje na vyhodnocování dílčích cílů a opatření strategických
materiálů a také publikuje relevantní objektivní závěry.
Zvláštní zřetel je v oddělení věnován rozvoji indikátorových sad, přičemž vybrané národní indikátorové
sady oddělení datově a metodicky spravuje.
Náplní práce oddělení je zároveň tvorba vědeckých, odborných i popularizačních výstupů v oblasti
životního prostředí, změny klimatu a udržitelného rozvoje.
Hlavní činnosti oddělení:
• syntetická koncepční činnost v oblasti vyhodnocování a interpretace informací o životním prostředí,
• vyhodnocování a interpretace relevantních informací o životním prostředí a potenciálu jeho vývoje,
• správa indikátorových sad,
• mezinárodní spolupráce v oblasti environmentálních informací,
• spolupráce na systému Národní inventarizace emisí skleníkových plynů pro oblast odpadů,
• koncepce a tvorba prezentačních a publikačních výstupů o životním prostředí,
• úzká spolupráce na tvorbě a rozvoji výstupů v rámci elektronické publikační nadstavby CENIA,
tj. Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz).
Hlavní výstupy oddělení:
• Každoroční
◦◦ Zpráva o životním prostředí České republiky,
◦◦ zprávy o životním prostředí v krajích České republiky,
◦◦ Statistická ročenka životního prostředí České republiky,
◦◦ indikátorová sada životního prostředí.
• Pravidelné v různě dlouhých cyklech
◦◦ indikátorová sada Státní politiky životního prostředí,
◦◦ indikátorová sada zranitelnosti ČR vůči projevům změny klimatu,
◦◦ participace na evaluaci strategických materiálů.
• Nepravidelné
◦◦ odborné výstupy – metodické postupy, odborné články,
◦◦ populárně naučné výstupy,
◦◦ výstupy v rámci řešených projektů (v roce 2018 projekt STRADO podpořený TAČR Beta2).
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CENIA a další. Dále jsme se pustili do přípravy publikace hodnotící první čtvrtstoletí samostatné České
republiky z pohledu životního prostředí a jeho zátěží. I když jsme při přípravě spolupracovali i s ostatními
útvary CENIA, práce šla především za naším oddělením. Moji kolegové odvedli velký kus práce, a za to bych
jim velmi ráda poděkovala.
Co se týče pravidelné práce, pokračovali jsme především na úpravě konceptu Zprávy o životním prostředí
České republiky 2017 a dále jsme rozvíjeli indikátorové sady, na jejichž naplňování dlouhodobě
spolupracujeme.

V čem byste ráda pokračovala i nadále v budoucnu?
Na úkolech, které budou mít svého odběratele, který naše podklady a výstupy dále využije. Ne, zcela vážně,
jak já, tak moji kolegové bychom rádi pokračovali v tvorbě kvalitních výstupů, ať už těch pravidelných
nebo nepravidelných, a dále bych ráda rozvíjela nové metody hodnocení. Věnovat bych se chtěla rovněž
integrovanému přístupu při vyhodnocování a interpretaci informací o životním prostředí a změně klimatu,
rozvoji koncepční činnosti v oblasti indikátorových sad a evaluace strategických materiálů.

Máte před sebou v roce 2019 nějakou zcela zásadní výzvu?
Úspěšné ukončení rozpracovaných aktivit, kterými jsou již zmíněná publikace hodnotící první čtvrtstoletí
samostatné České republiky, a také úspěšné ukončení projektu s názvem STRADO, v rámci kterého
vyhodnocujeme plnění Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020 a plnění Národního akčního plánu
adaptace na změnu klimatu.

Není vaše práce příliš monotónní a rutinní, když jsou některé výstupy každoroční?
I když nám hodně času zabere práce právě na těchto pravidelných, stále se opakujících výstupech, tak každý
rok je něčím nový a specifický. Je to samozřejmě způsobeno tím, že každý rok je environmentálně významné
jiné téma, i když ta zásadní přetrvávají. Ať už se jedná o znečištěné ovzduší a vytápění domácností, nebo
aktuální otázku dlouhodobého sucha. Navíc, při přípravě veškerých materiálů spolupracujeme s kolegy
z MŽP, z ostatních resortních a mimoresortních organizací, a také diskutujeme a částečně spolupracujeme
s kolegy ze zahraničí. Takže se člověk opravdu někdy velmi baví, a hlavně se stále něčemu novému učí.

Statistická ročenka

životního prostředí České republiky

Jak byste zhodnotila rok 2018?
Rok 2018 byl plný změn, naplněný prací na dlouhodobých pravidelných výstupech, ale i prací na výstupech
pro naše oddělení, a troufám si tvrdit i pro CENIA, zcela nových. Jako příklad bych ráda uvedla, že jsme začali připravovat a zveřejňovat informace relevantní pro životní prostředí v rámci jednoduchých infografik,
prezentovali jsme takto např. výsledky Zprávy o životním prostředí ČR 2016 a 2017, témata řešená v rámci

Vybrané publikace zpracované autorským týmem oddělení OIPEP

