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Dopady spotřeby

Zdroje:

• The 10-Year Framework of 
Programmes on Sustainable 
Consumption and Production

• UN Environment Programme
– Resource efficiency

• FAO website for Sustainable 
Production

• International
Telecommunications Union

• UNDP page for Sustainable 
Production & Consumption

https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainableconsumptionandproduction
http://web.unep.org/10yfp
https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-12/en/
https://www.itu.int/en/sustainable-world/Pages/goal12.aspx
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html




Cíl 12 – Odpovědná výroba a spotřeba

• Výroba – lepší technologie a postupy

ukazatele dopadu – ekologické stopy

reorientace ekonomiky, ale…

„rebound efekt“ – prostředky investovány jinde

• Nutno změnit zvyklosti a chování

• Klíčová role: jednotlivec, domácnosti

SDG 12 řeší ekologické a sociální dopady spotřeby

Akenji, L., & Chen, H. (2016). A Framework for Shaping Sustainable 
Lifestyles. United Nations Environment Programme: Nairobi, Kenya. Online.

https://www.osn.cz/sdg-12-zajistit-udrzitelnou-spotrebu-a-vyrobu/
http://enviwiki.cz/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa
http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/a_framework_for_shaping_sustainable_lifestyles_determinants_and_strategies_0.pdf


Udržitelný životní styl + proenvironmentální chování

• Stoupající blahobyt nemusí souviset se stoupající spotřebou
• Spotřeba není ukazatelem kvality života

• Životní styl – příležitost pro celkovou změnu

• Chování jednotlivce – konfrontace spotřeby a potřeby
• hledisko „dobrého života“
• Kvantita (spotřeba) versus kvalita (života) → změna zvyklostí a chování

• Naplnění vlastních představ udržitelně
• Vlastní „životní filosofie“ a styl

(Envisioning lifestyles)

https://envisioninglifestyles.org/


Aspekty (oblasti) „blahobytu“ dle OECD (2018) Hybná síla nebo garant

materiální podmínky:

• příjem a bohatství;

Ekonomika (státní správa)• zaměstnanost a úspory;

• bydlení

kvalita života:

• životní prostředí;
Státní správa a životní styl

• bezpečnost;

• zdraví;

Životní styl a státní správa• slaďování pracovního a soukromého života;

• vzdělávání;

• mezilidské vztahy;

Životní styl• občanská angažovanost a dobré vládnutí;

• osobní pohoda 



Co je životní styl?
Zdroj obrázku: Beranová, M. (2014) Specifika nákupního chování matek při nákupu dětské obuvi. Online

Životní styl je 
celkovým 
otiskem způsobu 
našeho života; 
určuje naše 
chování, zvyky a 
spotřební 
rozhodování –
tím ovlivňuje 
naši 
environmentální 
stopu.

https://docplayer.cz/27805366-Specifika-nakupniho-chovani-matek-pri-nakupu-detske-obuvi-bc-martina-beranova-dis.html


Východiska změny chování

a celkové proměny životního stylu

1. Jak působit na změnu chování k udržitelnosti?
2. Jak utvářet životní styl?



Hybné síly změny

• Motivace
(okamžité pohnutky)

• Podněty
(okolnosti – normy,..)

• Determinanty
(vnitřní a vnější faktory –

dlouhodobé postoje,
systémové pobídky, 
infrastruktura)

Kružnice životních stylů. Zdroj: Akenji, L., & Chen, H. (2016). A 
Framework for Shaping Sustainable Lifestyles. United Nations
Environment Programme: Nairobi, Kenya. Online.

http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/a_framework_for_shaping_sustainable_lifestyles_determinants_and_strategies_0.pdf


Zdroj: “A framework for shaping Sustainable
lifestyles: Determinants and Strategies”, str. 29.

„Refuse“ – odmítnout výrobek

„Effuse“ – využívat stávající výrobky efektivně
hledat „zelené“ produkty a postupy

„Diffuse“ – užívat výrobky jinak, najít si vlastní
možnosti úspor, např. v rámci komunity:
• Freecycling

• Bikesharing

• Alternativní využití věcí

• Opětovné použití

• Zelené dárky

Nové strategie životního stylu
+ odpovědné spotřeby

http://www.scpclearinghouse.org/sites/default/files/a_framework_for_shaping_sustainable_lifestyles_determinants_and_strategies_0.pdf
https://www.enviwiki.cz/wiki/Freecycling
https://www.enviwiki.cz/wiki/Bikesharing
https://www.enviwiki.cz/wiki/Alternativn%C3%AD_vyu%C5%BEit%C3%AD_v%C4%9Bc%C3%AD
https://www.enviwiki.cz/wiki/Op%C4%9Btovn%C3%A9_pou%C5%BEit%C3%AD
https://www.enviwiki.cz/wiki/Zelen%C3%A9_d%C3%A1rky


Životní styl zdraví a udržitelnosti

LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability) – přehled segmentů životního stylu 
a základních hodnot v jejich rámci:

• Se zájmem o zdraví a udržitelnost (21%)

• Milovníci přírody (20%)

• Přelétaví (24)%

• Tradiční (18%) 

• Lhostejní (17%)

• Viz https://www.nmisolutions.com/syndicated-data/segmentation-algorithms-a-panels/lohas-segmentation (pozor, funguje jen v některých prohlížečích)

• Podrobněji viz http://www.udrzitelnymarketing.cz/2012/03/segmentace-spotrebitelu-v-udrzitelnem.html

https://www.nmisolutions.com/syndicated-data/segmentation-algorithms-a-panels/lohas-segmentation
http://www.udrzitelnymarketing.cz/2012/03/segmentace-spotrebitelu-v-udrzitelnem.html


…v systémové a 
individuální rovině: 

Na všech úrovních je třeba
působit na různé faktory,
které pomáhají překonat 
zažité zvyklosti a podporují 
změny k udržitelné 
spotřebě 

Zdroj: UNEP (2015) Introduction to 
Sustainable Consumption and Production
(SCP), Online, str. 122

Podpora udržitelnosti životního stylu

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1951Sustainable%20Consumption.pdf


Utváření udržitelného životního stylu

…vyžaduje změnu v politickém rozhodování a sociálních normách:

• Systémově – má vznikat infrastruktura pro udržitelný životní styl

• V osobní rovině – jsou důležitá spotřební rozhodnutí jednotlivce
• Kritika konzumerizmu zazněla i v Encyklice Papeže Františka

Tři hlavní kategorie dopadu spotřeby jsou:

• potraviny a zemědělství,

• bydlení a stavby,

• mobilita a osobní přeprava.

International Resource Panel – a synthesis report
(Hertwich, van der Voet, & Tukker, 2010)



Vzdělávání k odpovědné spotřebě:
SDG 4.7 pro SDG 12.8

2018-2021, Technologická agentura ČR

Partneři:

1. COŽP UK

2. Pedagogická Fakulta Ústí nad Labem
• Pedagogická Fakulta UK

3. TEREZA, z.ú.
• Síť Ekoškol

Aplikační garant:
• MŽP ČR 

• (do r. 2019 – Úřad vlády ČR)

Projekt TL01000117 “Odpovědná spotřeba –
podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“

https://czp.cuni.cz/
https://www.pf.ujep.cz/en/
https://pedf.cuni.cz/PEDFEN-1.html
http://terezanet.cz/en
https://ekoskola.cz/


3 přístupy (věda, pedagogika, praxe)

4 stupně škol (MŠ, I ZŠ, II ZŠ, SŠ)

Metodické materiály pro MŠ – SŠ (4 stupně vzdělávání)

Tři východiska, tři součásti:

1. Věda – spotřeba jako výzkumné téma, kompetence 
SDGs

2. Pedagogika – metodické postupy pro předškolní věk až 
střední školy, začlenění do RVP,…

3. Praxe – pracovní listy a testování v neformálním 
vzdělávání

Různé přístupy  úhly pohledu, diskurzy a „jazyky“

Cíle: kriticky reflektovat současné spotřebitelské zvyklosti
zahájit změnu životního stylu prostřednictvím vzdělání



Cíl 12 – Odpovědná (výroba a) spotřeba

Vzdělávací cíle dle úrovní vzdělávání:

SDG 12 má řešit ekologické
a sociální dopady spotřeby

https://www.osn.cz/sdg-12-zajistit-udrzitelnou-spotrebu-a-vyrobu/


Výsledky
1. Věda – využití nových poznatků ve výuce



Znalosti
pro změnu

nové koncepty →mění 
ekonomické myšlení a 
mají potenciál 
měnit pravidla/zvyklosti

LCA – hodnocení životního cyklu výrobku



Odborné podklady 
k odpovědné 
spotřebě

Nové vědecké poznatky 
zpracované metodickou formou 
pro využití ve výuce – 15 témat.

Tyto podklady slouží 
pedagogům k rozšíření znalostí 
o tématu a vybaví je odbornými 
informacemi do výuky. 

ISBN: 978-80-87076-27-9

http://odpovednaspotreba.cz/o
dborne-podklady/

Dlouhá, J., Kapitulčinová, D., Šindelářová, I., Kafková, D., Dlouhý, J. (2021)
Odborné podklady k odpovědné spotřebě.
Centrum pro otázky životního prostředí UK, 127 str.

http://odpovednaspotreba.cz/odborne-podklady/
http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/materialy/PDF/odpovedna_spotreba.pdf


Cíl: rozvinout 
kritický přístup a 
přemýšlet o 
alternativách

Důraz na možné „body obratu“ 
(tipping points) v přístupech 
např. v rámci ekonomie
– nutí kriticky myslet a 
zpochybňovat zažité představy.

Výsledkem je změna perspektivy

http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/ma
terialy/PDF/10.pdf



Portál: Odpovědná
spotřeba

https://enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Odpov%C4%9Bdn%C3%A1_spot%C5%99eba
https://enviwiki.cz/wiki/Kategorie:%C5%BDivotn%C3%AD_styl


Využití
ve výuce:
Sport a 
životní
prostředí

https://www.enviwiki.cz/wiki/Kategorie:Sport_a_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD


Výsledky

2. Pedagogika – jak rozvíjet kompetence k udržitelnosti



UNESCO (2017.).
Education for
Sustainable
Development Goals:
Learning Objectives.
Division for Inclusion,
Peace and Sustainable
Development;
UNESCO: Paris, 
France.Online.

Klíčové kompetence 
udržitelnosti

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/247444e.pdf


Cíle vzdělávání k odpovědné spotřebě

→ akční kompetence (Jensen, Schnack, 1997) 
→ transformativní zkušenost ve vzdělávání pro udržitelnost

(UNECE, 2011)

Kompetence
k odpovědné spotřebě a životnímu stylu

Kontinuum rozvoje kompetencí odpovědné spotřeby:
Každá kompetence - 3 stupně rozvoje 

Lze použít jako hodnotící tabulku

Dlouhá et al. (2021)
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Kroufek, R., Dlouhá, J. (2021). Cíle vzdělávání k odpovědné spotřebě. Dostupné online

http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/metodika/C%C3%ADle%20US_10_6_2021.pdf


Kroufek, R. (2021) Odpovědná spotřeba –

tematické propojení metodických listů a 

Rámcových vzdělávacích programů.
Dostupné online

SŠ

http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/metodika/Vztah%20metodick%C3%BDch%20list%C5%AF%20a%20RVP_10_6_21.pdf


Metodika vzdělávání 
k odpovědné spotřebě 
a životnímu stylu

Metodika představuje hlavní principy 
tohoto typu vzdělávání i postupy při jejich 
uplatnění v praxi – od mateřských škol, 
základních škol 1. a 2. stupně, po střední 
školy.

Ukazuje, jak stanovit vzdělávací cíle pro 
různé věkové kategorie, metodicky využít 
odborné podklady a další zdroje informací, 
i hodnotit výsledky vzdělávacího působení.

http://odpovednaspotreba.cz/metodika/

+ další metodické materiály

Dlouhá, J., Kroufek, R., Neprašová, S., Jančaříková, K. (2021)
Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu.
Centrum pro otázky životního prostředí UK, ISBN: 978-80-87076-28-6. 
Certifikováno MŽP pod číslem jednacím MZP/2021/320/476.

http://odpovednaspotreba.cz/metodika/
http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/metodika/Metodika%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20k%20odpov%C4%9Bdn%C3%A9%20spot%C5%99eb%C4%9B%20a%20%C5%BEivotn%C3%ADmu%20stylu.pdf


Výsledky

3. Praxe – využití v Ekoškole



Metodické listy 
pro odpovědnou 
spotřebu

4 navazující dvouhodinové lekce 
pro každý stupeň škol (MŠ, I. a II. 
stupeň ZŠ a SŠ; v kontextu MŠ se 
jedná o 4 navazující projektové 
týdny). Témata lekcí zůstávají pro 
každý stupeň škol stejná s tím, že 
spirálovitě stoupá náročnost 
obsahu lekcí podle věku dětí, 
žáků nebo studentů

Autor: Simona Neprašová,
Tereza z.ú.

http://odpovednaspotreba.cz/metodicke-
listy/

http://odpovednaspotreba.cz/metodicke-listy/
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Příklad lekce

Jednotlivé kapitoly ke stažení,
např. 1. lekce pro 1. stupeň ZŠ

http://odpovednaspotreba.cz/zdroje/metodicke_listy/I.%20st.%20Z%C5%A0%201.%20lekce.pdf




http://odpovednaspotreba.cz/

Děkuji za pozornost
Jana Dlouhá,

Simona Neprašová,

Roman Kroufek,

Kateřina Jančaříková,

Iveta Šindelářová,

Dana Kapitulčinová,

Jiří Dlouhý, …

http://odpovednaspotreba.cz/


• Dlouhá, J., Kroufek, R., Neprašová, S., Jančaříková, K. (2021). Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a 
životnímu stylu. Certifikováno MŽP pod číslem jednacím MZP/2021/320/476. Centrum pro otázky životního 
prostředí UK, ISBN: 978-80-87076-28-6. Online dostupné na http://odpovednaspotreba.cz/metodika/. 

• Neprašová, S., Krbcová, J., Jakobová, Z. (2021). Metodické listy Odpovědná spotřeba a životní styl. Soubor 
lekcí do výuky. Tereza, Praha. ISBN 978-80-87076-24-8, 102 str. Online dostupné na 
https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Tereza_udrzitelna_spotreba_20210517.pdf

• Dlouhá, J., Kapitulčinová, D., Šindelářová, I., Kafková, D., Dlouhý, J. (2021) Odborné podklady k odpovědné 
spotřebě. Centrum pro otázky životního prostředí UK, ISBN: 978-80-87076-27-9. Online dostupné na 
http://odpovednaspotreba.cz/odborne-podklady/

• Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2021). Vzdělání k udržitelné 
spotřebě a životnímu stylu–cíle a výstupy. Envigogika, 16(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.619

• Dlouhá, J., Henderson, L., Kroufek, R., Jančaříková, K., & Neprašová, S. (2020). Udržitelná spotřeba a životní 
styl jako vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle si stanovit, když chceme předjímat společenské změny?
(Sustainable Consumption and Lifestyle as a theme in education. What educational goals do we set when
we want to anticipate social change?) Envigogika, 15(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.608

• Dlouhá, J., Heras, R., Mulà, I., Salgado, F. P., & Henderson, L. (2019). Competences to Address SDGs in 
Higher Education—A Reflection on the Equilibrium between Systemic and Personal Approaches to Achieve
Transformative Action. Sustainability, 11(13), 3664, https://doi.org/10.3390/su11133664

http://odpovednaspotreba.cz/metodika/
https://ekoskola.cz/_files/userfiles/Tereza_udrzitelna_spotreba_20210517.pdf
http://odpovednaspotreba.cz/odborne-podklady/
https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/619
https://doi.org/10.14712/18023061.619
https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/608
https://doi.org/10.14712/18023061.608
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/13/3664
https://doi.org/10.3390/su11133664


Responsible consumption
– basis for sustainable
lifestyle education

Partners:
• Charles University Environment Centre
• TEREZA educational centre + Eco-school network (> 

400 schools)
• Pedagogical Faculty Ústí nad Labem + Pedagogical 

Faculty Prague

METHODS
• Development of the educational materials
• Testing in 9 Eco-schools (kindergarden, primary, 

secondary)
• Applying transformative education concept
• Receiving formative feedback, improving, finalizing

RESULTS
Program for kindegardens, primary and secondary schools
running in the Ecoschool network:
• theories, methods, practical toolkits

Online platform for summarizing
information www.enviwiki.cz
Portal of sustaibnable
consumption

Dlouhá, J., Henderson, L., et al. (2020). 
Udržitelná spotřeba a životní styl jako 
vzdělávací téma: Jaké vzdělávací cíle si 
stanovit, když chceme předjímat 
společenské změny? Envigogika, 15(1).
https://doi.org/10.14712/18023061.608

Transformative learning to develop competences for
Sustainable consumption

SDG 12 – Responsible consumption
educational program for all school levels

https://www.czp.cuni.cz/
http://terezanet.cz/en
https://ekoskola.cz/cz
https://www.pf.ujep.cz/en/
https://pedf.cuni.cz/PEDFEN-1.html
http://www.enviwiki.cz/
https://doi.org/10.14712/18023061.608

