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INCIEN AKADEMIE

STRATEGIE

• Strategií INCIEN Akademie je nadále zvyšovat v ČR povědomí o tématech a globálních 
trendech cirkulární ekonomiky. INCIEN má v tomto ohledu co nabídnout díky svému 
šestiletému fungování a přímé spolupráci s firmami, veřejnou správou, městy a obcemi, 
univerzitami, vědeckými organizacemi a v neposlední řadě i s odbornou veřejností. Osvětu 
a vzdělávání chápeme jako klíčový pilíř osobního rozvoje, a proto jsme připravili INCIEN 
Akademii, která obsahuje dílčí vzdělávací programy pro různé cílové skupiny.

Kdo za tím stojí?

• INCIEN Akademii vede PhDr. Dagmar Milerová Prášková. Garantkou obsahu je Ing. Soňa 
Jonášová a na tvorbě jednotlivých kurzů a webinářů se podílejí experti týmu i externí 
spolupracovníci z řad odporníků z praxe i zástupců akademické sféry. 

• Odborný dohled nad činnostmi INCIEN, stejně jako nad Akademií mají členové správní 
rady: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., PhDr. Lenka Mynářová a Ctirad Hemelík.



AKTUÁLNÍ TÉMA č. 1

Vidíme, že téma cirkulární ekonomiky (CE) nabírá pozornosti a důležitosti v
souvislosti s přijetím evropské Zelené dohody (Green Deal) a zároveň chápeme CE
jako cestu ze současné globální krize spojené s dopady pandemie.



ŠKOLENÍ pro NPI

INCIEN se zaměřuje na školení aktérů, kteří budou schopni rozvíjet a multiplikovat principy
cirkulární ekonomiky ve své praxi.

oCíl školení: představení cirkulární ekonomiky v návaznosti na rámcové vzdělávací 
programy a téma green and digital training, metodické ukotvení konceptu cirkulární 
ekonomiky.

oTermín: 11.8. a/nebo 22.9.

oMísto: Kampus Hybernská– možnost cateringu z cirkulární kavárny Hlína, exkurze do 
Cirkulární dílny a Knihovny věcí (Hybernská 4, Praha 1); Kontakt: 
https://www.kampushybernska.cz/kontakt/

https://www.kampushybernska.cz/kontakt/


Program - dopoledne

I. kontext EVVO v RVP: biologie a ekologie - ekologické faktory prostředí a člověk, životní 
prostředí a lidská činnost

1. Blok (1,5 h): Úvod do tématu a environmentální pilíř udržitelnosti (přednášející: Ing. Soňa 
Jonášová)

• aktuální výzvy spojené se změnou klimatu a nadužívání přírodních zdrojů, udržitelný 
rozvoj, covid krize a posilování odolnosti, Green Deal

• lineární vs. cirkulární ekonomika, principy CE

• odpad jako zdroj, příklady dobré praxe

• diskuze



Program

2. Blok (1,5h): Nízkouhlíková energetika – ekonomický pilíř udržitelnosti (Ing. Petr Novotný)

• moderní energetika

• energetické úspory

• využití biologicky rozložitelných odpadů – potenciál pro ČR

• příklad praxe: fungující projekt bioCNG v Brně

• diskuze

Pauza na oběd



Program - odpoledne

II. kontext Ekonomické vzdělání v RVP: společenské vědy + ekonomie: člověk a hospodářství: 
trh a jeho fungování, člověk v lidském společenství, duchovní kultura

3. Blok (1,5h): Zodpovědná spotřeba a sociální pilíř udržitelnosti (PhDr. Dagmar Milerová 
Prášková)

• důraz na externality ve vztahu k cenám výrobků: dovoz potravin, textilu a spotřební 
elektroniky (v souvislosti s chudobou v méně rozvinutých zemích), well-being

• minimalismus vs. konzumní spotřeba

• důraz na vzdělávání a přípravu na povolání 

• příklad z praxe: plýtvání potravinami a prevence vzniku potravinového odpadu (na 
příkladu školy)

• diskuze



Program - odpoledne

4. Blok (1,5h): Udržitelná spotřeba – cirkulární textil (Mgr. Stepan Vashkevich)

• současný stav textilního průmyslu a jeho negativní externality

• materiálové toky textilu

• cirkulární materiály, cirkulární spotřeba a alternativy k fast fashion

• diskuze

III. Exkurze v Cirkulárním hubu - Kampus Hybernská



Kontaktní osoba

PhDr. Dagmar Milerová Prášková
dagmar@incien.org
+420 732 667 356
www.incien.org/incien-akademie/
www.incien.org/cirkularni-zadavani/

mailto:dagmar@incien.org
https://incien.org/cirkularni-zadavani/
https://incien.org/cirkularni-zadavani/
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