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KA2/4 Sylabus stáží pro studenty katedry environmentálních studií
Poskytující instituce: ZO ČSOP Veronica, Ekologický institut
Garantka: RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka
Odborná garantka tuzemských studentských stáží: Mgr. Lucie Čáslavová
celkový počet studentů: 30
počet semestrů: 5 (ZS 2011, ZS a LS 2012, ZS a LS 2013)
počet studentů na semestr: 6
Studenti se seznámí s praktickými aspekty práce v environmentální neziskové organizaci, která se
aktivně věnuje návrhům a komentování politik udržitelného rozvoje na regionální i celostátní
úrovni. Stáže se účastní studenti katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií
Masarykovy Univerzity.
Katedra environmentálních studií zajišťuje výuku prezenčního bakalářského studijního oboru
Environmentální studia (dvouborové) se standardní dobou studia 3 roky a navazujícího
magisterského jednooborového dvouletého studia oboru Environmentální studia.
Profil studia Věda donedávna reagovala na ekologické problémy především přírodovědným
monitorováním škod a hledáním ekologicky příznivých technologií. Postupně však badatelé dospěli
víceméně shodně k názoru: příznivý obrat je podmíněný změnou životního způsobu, která vyplývá
z dalekosáhlé reorientace lidských hodnot a ze zásadně odlišného chápání místa člověka ve světě.
K řešení ekologických problémů jsou čím dál tím častěji volány společenské vědy.
Cílem studia obou oborů je pochopit, na pozadí základních znalostí přírodovědných, historické
a kulturní zdroje ekologické krize, a hledat možná východiska v konkrétních souvislostech sociálních,
ekonomických, právních, politických, religionistických a dalších.
Náplň stáže:
Obsahově je stáž koncipována na školící – teoretickou a na praktickou část. V obou se student
aktivně zapojí do stěžejních aktivit organizace, a to jak po stránce odborné, kdy student vzhledem
ke studovanému oboru zúročí a naváže na získané znalosti ze studia, tak po stránce praktické, kdy
propojí studovanou teorii s reálnou praxí a získá tak komplexní znalosti a dovednosti, které mu
zvýší oborový, posléze i profesní kredit.
V odborné části se student seznámí s celým spektrem činnosti organizace, časové rozvržení témat
bude ovšem přizpůsobeno preferenci studenta.
Struktura stáže:
V úvodním bloku budou studenti seznámeni s činností, historií, strukturou a managementem
organizace, pozornost bude věnována také dobrovolnictví a práce v neziskové sektoru obecně.
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V průběhu stáže bude mít student možnost komunikovat s odbornými pracovníky, rozvinout
organizační schopnosti prostřednictvím asistence při realizaci projektových aktivit a osvojit si
principy ekologicky šetrného provozu organizace.
Časové rozmezí stáže:
Stáž bude probíhat po celý semestr, tzn. cca 15 týdnů, a to v časovém intervalu 1 den v týdnu (8
hodin). Den bude vybrán na základě individuální konzultace se studentem tak, aby vyhovovala
studijnímu plánu studenta a chodu organizace.
Teoretické části bude věnováno cca 6 dní, praktické činnosti v organizaci 9 dní.
 stáž pod vedením programového pracovníka (celkem cca 2 dny)
Ochrana přírody a krajiny (odborný garant RNDr. Mojmír Vlašín)
 péče o handicapované živočichy
 ochrana biodiverzity
 posuzování vlivů na životní prostředí
teoretická část: odborný výklad k tématům, poučení z praxe
praktická část: spoluúčast na organizačních přípravách, výjezdy do terénu
Ochrana klimatu (odborný garant Mgr. Jan Labohý)
• klimatický program Ekologického institutu Veronica
• odborné poradenství
• kampaně na ochranu klimatu
teoretická část: odborný výklad k tématům, poučení z praxe
praktická část: spoluúčast na organizačních přípravách, výjezdy do terénu
více informací o oboru: http://www.veronica.cz/?id=71
Projektový management a administrativa (odborná garantka Mgr. Lucie Čáslavová)
 projektové řízení
 projektový cyklus (psaní projektu, žádost, monitorovací zprávy, závěrečná zpráva)
 projektová administrativa (pravidla publicity, komunikace s donory, účetní
agenda)
teoretická část: odborný výklad k tématům, poučení z praxe
praktická část: projektová administrativa v praxi
Ekologická poradna (odborný garant Mgr. Ing. Petr Ledvina)
 poradenství v oblasti ekologie a životního prostředí
 komunikace s občany a pomoc při řešení problémů v ekologických otázkách
(ochrana přírody a krajiny, odpady, úspory energie, domácí ekologie, přírodní
zahrady, správní řízení, účast občanů ve věcech veřejných apod.)
 práce s daty – analýza dat a jejich zpracovávání a předávání žadatelům
teoretická část: odborný výklad k tématům, poučení z praxe
praktická část: praxe v ekologické poradně a na poradenských pouličních stáncích v
pozici
ekologické/ho poradkyně/ce
více informací o oboru: http://www.veronica.cz/?id=10
Ekologický institut Veronica

Pracoviště Brno
sídlo, fakturační
adresa
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00Brno
veronica@veronica.cz
tel. 542 422 750

Pracoviště Hostětín
korespondenční adresa
Centrum Veronica
Hostětín 86, 687 71
Bojkovice
hostetin@veronica.cz
tel. 572 630 670

www.veronica.cz
hostetin.veronica.cz
IČ 13693620
DIČ CZ13693620
č.ú.
1342270339/0800

Časopis Veronica (odborná garantka Olga Krejčířová)
• příspěvky do Časopisu Veronica
• propagační aktivity časopisu
• příprava elektronického zpravodaje Rozverky
• předplatitelská agenda
praktická a teoretická část: seznámení s redakčním prostředím
 Praxe v Centrum Veronica Hostětín ( 3 dny)
(garantka Ing. Kateřina Fojtů)
Část stáže bude student absolvovat na detašovaném pracovišti Ekologického institutu Veronica v
Hostětíně v Bílých Karpatech. Centrum Veronica Hostětín se zaměřuje na praktické příklady
ochrany přírody a krajiny realizované na modelových projektech, na místní zdroje a tradice.
teoretická část: odborný výklad z oblasti ekologického stavění, úspor energií a obnovitelných
zdrojů energie, prohlídka pasivního domu, moštárny, ukázkového sadu, výtopny na biomasu,
kořenové čistírny vod, naučné stezky aj.
praktická část: spoluúčast na projektových aktivitách Centra
 Participace na organizaci projektových aktivit (cca 7 dní)
(odborná garantka Mgr. Lucie Čáslavová)
Tato část stáže má převážně praktický charakter. Obsahově je zaměřena na aktivní spoluúčasti
studentů na organizačních praktikách realizovaných projektových aktivit organizace. Ty tvoří
stěžejní část činnosti neziskových organizací obecně. V této části si student ověřuje nabyté
teoretické zkušenosti jak odborné, tak administrativní. Charakter jednotlivých aktivit je dán
harmonogramem zastoupených projektů.
 Organizační příprava seminářů, přednášek a jiných osvětových akcí
 proces propagace realizovaných aktivit
 dodržovaní projektových náležitostí při realizaci akce – pravidla publicity, záznam
z akce, administrativní náležitosti
 Participace na provozním chodu organizace“ (1 den)
(odborná garantka Mgr. Lucie Čáslavová)
Nedílnou součástí fungování organizace je zabezpečení jejího technického chodu. V něm se
odrážejí principy ekologického provozu v podobě ekologického úklidu, principu „zelené
kanceláře a domácnosti“, hospodaření s energiemi apod.
školící část: odborný výklad k tématům, poučení z praxe
praktická část: spoluúčast na technickém provozním chodu organizace
Zhodnocení stáže, závěr:
Po absolvování stáže budou studenti vyzváni k jejímu osobnímu zhodnocení. To bude probíhat
formou debaty, ale i anonymního dotazníku. Prostřednictvím těchto zhodnocení bude možné
sledovat osobní přínosy absolvované stáže studentům, ale také náměty na případné zefektivnění
vedení stáže.
Finanční podpora studenta:
Student bude po dobu stáže finančně podporován prostřednictvím stravného a uhrazeno mu bude
také ubytování v Hostětíně. Jízdné není do podpory započítáno.
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