
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs, Sustainable Development Goals) neboli Agenda 2030 představuje program rozvoje 
pro roky 2015-2030, který obsahuje 17 cílů a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). 
Agenda 2030 je komplexní a tranzitivní vize lepšího světa, ke které se zavázalo všech 193 členských států OSN. 
Účelem Cílů udržitelného rozvoje je mobilizovat kroky směřující k ukončení chudoby a hladu, ochraně planety a 
zajištění toho, aby všichni lidé žili v míru a prosperitě. Cíle fungují v duchu partnerství a pragmatismu s cílem zlepšit 
život lidí na planetě udržitelným způsobem.  

Tyto cíle jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 
2012. Agenda byla schválena na summitu OSN 25. září 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLE UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE 

OBECNĚ O TÉMATU 

SLOVNÍČEK POJMŮ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Název: THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT SUMMIT: 17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD  

Popis: Video reprezentuje 17 cílů, které byly přijaté v roce 2015 a které mají za úkol spojit svět a zlepšit životy lidí.  

Jazyk: Anglický, bez titulek   

Délka: 3:32 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=89tInECFdQ4 

Název: NEJVĚTŠÍ LEKCE PRO SVĚT  

Popis: Jedná se o animovaný film o Cílech udržitelného rozvoje. Znázorňuje základní podmínky pro život a to, jak tyto 

základní podmínky člověk ničí svojí činností. V závěru stručně popisuje Cíle udržitelného rozvoje.  

Jazyk: Anglický, český – v případě AJ české titulky  

Délka: 6:22 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=6qAbzDW6B9c&feature=youtu.be 

Název: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSS. LEAVIN NO ONE BEHING – EXMPLES FROM PAPUA NEW GUINEA  

Popis: Video znázorňuje přijetí Cílů udržitelného rozvoje, jejichž cílem je ukončit chudobu, chránit planetu a budovat 

prosperitu a mír. Tyto cíle uvádí na případu Papuy Nové Guineje. 

Jazyk: Anglický, bez titulek   

Délka: 7:15 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=3VbLIz9SaaY 

 

 

 

 

 

 

VIDEA K TÉMATU 
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Základní informace a dokumenty: 

Návrh závěrečného dokumentu pro Cíle udržitelného rozvoje proběhl v září na summitu OSN. Název dokumentu 
„Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, na kterém se státy dohodly, je výsledkem tříletého 
procesu, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Agenda 2030 vychází z 
následujících principů: 

1. Univerzalita - Cíle udržitelného rozvoje se týkají všech zemí, takže agenda je uplatnitelná na celém světě a ve všech 
kontextech. 

2. Nikoho nevynechává - Agenda 2030 se snaží být prospěšná všem. Cílem je, aby nikdo nebyl vyloučený, ani ti, kteří 
trpí nouzí a nedostatkem. 

3. Vzájemná propojenost a nerozdělitelnost - Jednotlivé cíle je třeba chápat jako jeden propojený celek. Může se 
stát, že namísto vyřešení jednoho problému se vyjasní úplně jiný problém odlišného cíle. Musí se k nim proto 
přistupovat v celém jejich rozsahu. 

4. Partnerství zúčastněných stran - Důležitá je spolupráce a vytváření partnerství napříč zúčastněnými stranami a 
také sdílení poznatků, odborných znalostí, technologií i finančních zdrojů s cílem naplnit Agendu 2030. 

Více informací naleznete zde: http://www.osn.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/  

Více informací o Rozvojových cílech tisíciletí (MDGs), které předcházely Cílům udržitelného rozvoje, naleznete zde: 
https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/rozvojove-cile-tisicileti-mdgs/     
Výsledky programu naleznete zde: https://www.osn.cz/mdgs-2015-fakta/  

Česká republika 2030 – společně a udržitelně. Klíčový je udržitelný rozvoj k budoucnosti České republiky. Klíčem 
k udržitelnému rozvoji je Strategický rámec Česká republika 2030. Aktuální informace a strategické plány naleznete 
zde: https://www.cr2030.cz/    

Problematika migrace a Cíle udržitelného rozvoje: 

Migrace je v posledních letech vysoce diskutovaným tématem. Lidé, kteří migrují mají snahu zajistit lepší živobytí pro 
sebe a své rodiny, odcházejí ze své země za prací. Hledání lepších životních podmínek patří mezi základní lidská 
práva. Pokud jsou tyto podmínky nedostatečně zajištěny v zemi původu, rozhodnutí migrovat je v souladu s právem. 
V hostujících zemích však migranti zastávají práce v sektorech, kde hrozí nedostatek pracovníků. Ekonomické důvody 
nejsou ale dostatečné pro udělení azylu, migranti nemohou získat mezinárodní ochranu v jiné zemi. Naplněním Cílů 
udržitelného rozvoje se sníží nerovnosti mezi zeměmi. Vizí není ukončení migrace, ale zlepšení kvality života tak, aby 
se migrace stala volbou, ne nutností. Cíle také volají po urychlení enviromentální udržitelnost, jelikož klimatické 
změny, jak extrémní, tak rychlé, jsou považovány za příčinu migrace. 

• Ženy a děti:   

Ženy a děti patří k nejzranitelnější skupině uprchlíků. Násilí vůči ženám a diskriminace může být příčinou migrace, ale 
i tak se s ní mohou setkávat na cestách. V cílové zemi se mohou setkat s diskriminací na trhu práce, vzhledem 
k původu a genderu. Velkým problémem je také sexuální zneužívání žen, které tvoří nedílnou část cesty do cílové 
země, tak i život v uprchlických táborech. Děti podstupují s rodiči nebezpečné plavby přes moře, v uprchlických 
táborech pak často tráví několik let života, kde nemají k dispozici vzdělávání. V cílové zemi jsou kvůli jazykové bariéře 
přehazované do horších tříd. Právo na vzdělání pro děti migrantů je ustanoveno v mnoha oficiálních dokumentech. 

 

CHCI TÉMA VÍCE PROZKOUMAT  
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• Partnerství ke splnění cílů a postoj České republiky 

86 % světových uprchlíků je v rozvojových zemích. S touto situací se Evropská unie snaží vypořádat pomocí tzv. kvót, 
díky nimž mělo být do konce září 2017 přerozděleno 160 000 žadatelů o mezinárodní ochranu z Itálie a Řecka. 
Přerozdělení však probíhá velmi pomalu. Česká republika se nepodílí na řešení tzv. uprchlické krize. V roce 2017 
přijala Česká republika pouze 12 žadatelů o azyl z 2 691. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE:  

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/  
 
http://www.globalnicile.cz/inspirace/  
 
https://www.cr2030.cz/  
 
http://www.osn.cz/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs/ 


