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1. Proces OS
Odborná sekce 4 v roce 2021 fungovala v režimu sloučení odborných sekcí CSR, Kvalita ve
vzdělávání a Kvalita v životním prostředí.

2. Zasedání OS
V roce 2021 proběhla dvě zasedání OS. Vzhledem k přetrvávající pandemické situaci
proběhlo jedno zasedání online formou, a to v termínu 12. 5. 2021. Na programu byl jediný
bod, a to připomínkování Politiky kvality na léta 2020-2030. Od členů sekce vzešla řada
faktických a kritických připomínek, které byly předány RK. Druhé zasedání proběhlo 7. 10.
2021 v prostorách organizace MENS SANA (vítěz NC CSR 2020). Hlavním bodem programu
bylo najít průsečík v činnostech jednotlivých částí sekce (CSR, Kvalita ve vzdělávání a Kvalita
v životním prostředí). Vzhledem k tomu, že všechny tyto činnosti jsou průřezové a mají svůj
přesah do všech ostatních činností a procesů, bylo konstatováno, že je velmi složité najít
tento průsečík. Procesy sekcí před jejich sloučením byly velmi dobře propracovány jak z
pohledu jejich poslání a zaměření, tak z pohledu nastaveného procesu komunikace napříč
všemi obory. Zasedání sekce bylo spojeno s možností účasti na pravidelném zasedání
kateder na TU-VŠB Ostrava a následně 30. ročníku konference Kvalita v Ostravě. Řada
členů sekce této možnosti využila jak pasivní, tak i aktivní formou (aktivní účastníci: prof.
Petříková, prof. Nenadál, ing. Beck, Janků). Dr. Svoboda a Ing. Kmoníček vystoupili na
konferenci se svými příspěvky.

3. Představitelé sekce
Předsedkyně: Ing. Šárka Janků, Ph.D. (TRANGO-servis, s.r.o.)
Místopředsedkyně: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. (VŠB – TU Ostrava)
Místopředseda: Mgr. Daniel Hájek (Ministerstvo životního prostředí)

4. Plánované hlavní aktivity odborné sekce pro období 2021

▪ Podpora jubilejního ročníku mezinárodní odborné konference TLAK 2021
▪ Mezinárodní konference KVALITA-QUALITY 2021
▪ Podpora přípravy pedagogů na technické profese (Strategie vlády 2030)
▪ Podpora Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) – participace a aktivní zapojení Rady kvality ČR
na Cenách SDGs 2020
▪ Příprava spolupráce s Odborem ekonomiky, řízení, sociologie a informatiky ČAZV
▪ Publikační činnost a osvěta v oblasti SDGs
▪Podpora výuky etiky, morálky, CSR a SŘB na všech typech škol
▪ Vyhlášení literární soutěže pro ZŠ a SŠ na téma udržitelného rozvoje
▪Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001, EMAS), včetně
podpory souvisejících projektů
▪Podpora environmentálního značení v ČR (nové výrobky a výrobkové skupiny, propagace,
publicita předávání certifikátů)
▪ Podpora environmentálního vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
▪ Podpora uplatňování akreditace v oblasti životního prostředí
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5. Plnění plánu hlavních aktivit odborné sekce pro období 2021

▪Stejně jako v roce 2020, pandemická situace komplikovala organizaci řady akcí ale i přes

tyto problémy, spojené s přesuny termínů nebo převádění na online formu, byla většina
akcí realizována.
Zástupci OS se účastnili konferencí a hodnocení v rámci Cen hejtmana za CSR za období
2021 včetně osobní účasti místopředsedkyně na slavnostním předávání Cen hejtmana
MSK. Cena hejtmana MSK byla slavnostně vyhlášená ve všech kategoriích za rok 2020 v
termínu 2. září 2021 v Ostravě - Dolních Vítkovicích. Zástupci OS se rovněž zúčastnili i
online předávání Národních cen za CSR, které proběhlo za vysoké účasti online
posluchačů. Prof. Petříková byla jednou z předávajících.
Dr. Látalová a Dr. Janků, jakožto dlouholeté hodnotitelky Ceny Hejtmana MSK a NC za
CSR ČR pokračovaly v této činnosti i v roce 2021. Prof. Petříková v roce 2021 opět působila
jako členka Jury pro NC za CSR ČR.
V září 2021 byla zahájena spolupráce mezi OS 4 a Odborem ekonomiky, řízení,
sociologie a informatiky ČAZV. První společnou akcí bylo vyhlášení literární soutěže se
zaměřením na udržitelný rozvoj pro ZŠ a SŠ.
Byly vydány publikace pro ZŠ a SŠ, které by měly pomáhat pedagogům s aktivní výukou
dětí v oblasti udržitelného rozvoje. Všechny tyto publikace OS podporuje a propaguje.
Téměř všechny projekty s podporou RK ČR (a tudíž plně v kontextu s pravidly RK ČR,
schválené naší OS, poté předsednictvem a Radou kvality ČR) proběhly v plánovaných
termínech. S detaily, termínem, průběhem, programem a hodnocením je možné se
seznámit prostřednictvím závěrečných zpráv z akcí, které jsou k dispozici na sekretariátu
RK ČR.

▪

▪
▪
▪
▪

6. Přínosy pro Národní politiku kvality
Odborná sekce i přes náročné období průběžně poskytovala koordinaci a odbornou
podporu v záležitostech týkajících se agendy společenské odpovědnosti, udržitelného
rozvoje a vzdělávání.

7. Informace o plánu práce (témata a oblasti) na následující rok 2022

▪Pro rok 2022 OS očekává vydání Politiky kvality pro období 2020-2030, jakožto stěžejního
materiálu pro činnost všech sekcí RK. Na základě tohoto dokumentu je OS schopná
připravit program tak, aby byl v smysluplný a plně navazující na politiku RK v oblasti kvality
vzdělávání, CSR a ŽP.
V říjnu 2023 proběhne v Praze WEC (celosvětový technický kongres). WEC je významnou
akcí se zaměřením na technické a technologické novinky a vzdělávání. Každoročně se jej
účastní významné osobnosti z celého světa a ČR získalo pořadatelství WEC poprvé v
historii. Na organizaci budou kooperovat členové sekce (Ing. Vidovecová, prof. Petříková,
dr. Janků, Ing. Vápeníček).
Mimo tento proces OS předpokládá opět podporu akcí, zaměřených na rozvoj
vzdělávání jak v technických oblastech, tak oblastech etiky podnikání a CSR a kreativity a
inovací, konferencí a kulatých stolů, zaměřených na udržitelný rozvoj, inovace a kvalitu
života.

▪
▪
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