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Zpráva: 

Analýza instituce 

Struktura a zaměření instituce 

    Analytické centrum Glopolis se zaměřuje na tři témata: nová ekonomika a finance, potravinová 

bezpečnost a energetika a změna klimatu. Speciální část tvoří projekt Česko hledá budoucnost 

zaměřený na formulování vize rozvoje české společnosti do budoucna. Jedná se o obecně prospěšnou 

společnost, neziskovou organizaci se zaměřením na tvorbu analýz a doporučení a zaměřující se na 

snahu propojovat neziskovou, soukromou, politickou (rozhodovací) a např. bankovní sféru. 

Analýza aktivit instituce, publikační aktivity pracoviště, organizace národních a mezinárodních 

konferencí na dané instituci 

    Glopolis publikuje každoročně řadu materiálů – infolistů, newsletterů i větších publikací, 

analyzujících situaci v souvislosti s otázkami mezinárodního rozvoje a České republiky v souvislosti 

s danými oblastmi. Podobných dokumentů publikuje Glopolis cca 20-30 ročně. Dalším typem aktivit 

jsou jednak mediální výstupy (např. Ekolist, Hospodářské noviny, Sedmá generace, Česká televize, 



 

Český rozhlas 

apod.) v souvislosti se zmíněnými tématy, a jednak pořádání (či spolupořádání) výstav, kulatých stolů, 

konferencí apod. s cílem přivést „k jednomu stolu“ zástupce zmíněných oblastí společnosti. 

Specializace jednotlivých odborníků 

    V Glopolis působí řada analytiků. V sekci energetika a změna klimatu je hlavním analytikem Petr 

Patočka specializující se na rozvojovou problematiku v energetických souvislostech. Do konce února 

v této sekci působil ještě Jan Doležal, který se účastnil mezinárodních klimatických vyjednávání a 

specializoval se na problematiku globálních klimatických změn. V sekci potravinové bezpečnosti 

působí Aurele Destrée, Dagmar Prášková-Milerová a Jana Klápová. Jejich činnost se soustředí 

především na rozvojové souvislosti potravinové bezpečnosti jako land-grabbing či pěstování biopaliv, 

často v souvislosti s klimatickými změnami, a na souvislost těchto témat s Českou republikou a se 

zahraniční rozvojovou spoluprací a spotřebitelskou odpovědností. V sekci nová ekonomika a finance 

působí Jiří Čáslavka, Ondřej Kopečný a Petr Lebeda. Jejich tématem je kromě Evropské unie snaha o 

nalézání udržitelných řešení ekonomické krize. 

Celkové zapojení navštívené instituce do národních a mezinárodních projektů 

    Glopolis je zapojený do mezinárodní sítě „klimatických“ neziskových organizací CAN Europe. 

Spoluorganizuje řadu akcí společně s britskými, německými či dalšími organizacemi (Oxfam, Heinrich-

Boll Stiftung, Cambridge University či British Embassy Prague). V mezinárodních projektech 

spolupracuje na klimatických tématech, energetice, potravinové bezpečnosti i ekonomice. Naopak 

v národních projektech se soustřeďuje na spolupráci se soukromými společnostmi typu RSJ nebo 

Nano Energies, případně s dalšími neziskovými organizacemi podobného typu (Centrum pro dopravu 

a energetiku), ministerstvy či sdruženími jako je např. Svaz průmyslu a dopravy. Ředitel Glopolis Petr 

Lebeda rovněž poskytuje konzultace pro evropské/mezinárodní sítě (Concord, GEN). 

Realizace projektů na daném pracovišti 

    Glopolis v současné době realizuje tyto projekty: 

- Hlad nepřijímáme! 

o Projekt “Hlad nepřijímáme!’’ (v anglickém originále „We Won´t Accept Hunger!“), 

financovaný Evropskou unií, odstartoval v květnu 2011. Jeho hlavním cílem je zvýšit 

zájem veřejnosti o problém hladu, chudoby a Rozvojových cílů tisíciletí a informovat 

o možnostech lepšího zapojení rozvojových cílů do evropských politických strategií. 

Partnery projektu jsou pobočky organizace ActionAid v Itálii a Řecku, Peuples 

Solidaires (Francie), NiZA (Nizozemí) a Ekvilib Institute (Slovinsko). 

- Projekt MDG1 Back on Track 

o Od března 2011 se Glopolis stal vedoucí organizací tříletého projektu nazvaného „Put 

MDG 1 back on track: supporting small scale farmers, safety nets and stable markets 

to achieve food security”. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi SOS FAIM 

Belgie, SOS FAIM Lucembursko a FDCL Německo bude Glopolis usilovat o mobilizaci a 

posílení veřejné podpory, politické vůle a činů, které by pomohly nasměrovat 

realizaci prvního rozvojového cíle tisíciletí (MDG1) na správnou cestu. Projekt je 

financován Evropskou unií. 



 

 

- Projekt Česko hledá budoucnost 

o „Česko hledá budoucnost“ je projekt, který má za cíl formulovat alternativní, 

odvážnou, ale přitom realistickou vizi pro Českou republiku příštích patnácti let 

založenou na rozvoji kvality života, modernizaci ekonomiky šetrné k životnímu 

prostředí a posilování demokratické kultury. Projekt spolupracuje se širokou sítí 

analytiků, představitelů soukromého sektoru, státní správy i občanské společnosti. 

- Projekt EvropAfrika: směrem k potravinové suverenitě 

o Od ledna 2011 je Glopolis partnerem tříletého projektu „EvropAfrika: směrem k 

potravinové suverenitě“. Ve spolupráci s dalšími sedmi partnery z Belgie, Velké 

Británie, Itálie, Keňi, Kamerunu a Burkiny Faso se Glopolis zasadí o to, aby byly 

politiky EU v souladu s cílem podpořit udržitelný a spravedlivý rozvoj zemědělství a 

aby byla zajištěna potravinová bezpečnost pro drobné zemědělce v Africe. Projekt je 

spolufinancován Evropskou unií. 

- Na finanční krizi s rozumem 

o Tento roční projekt začal v únoru 2012 a je společným dílem analytického centra 

Glopolis a společnosti RSJ a.s. Globální finanční a následná ekonomická a dluhová 

krize vyvolaly řadu návrhů regulačních opatření. Ve zjitřené společenské a politické 

atmosféře se však může stát, že se tato opatření minou účinkem. Společnou snahou 

Glopolis a RSJ a.s. je rozklíčovat základní kořeny finanční krize, problémy s 

fungováním finančního sektoru a přispět k hledání jeho udržitelných reforem. I když 

jsme si vědomi rozdílů v názorech a v posuzování některých aspektů finančních trhů, 

shodujeme se v potřebě kultivovat a prohlubovat debatu o aktivitách finančního 

sektoru a jejich vlivu na ekonomiku a na hledání férových a konstruktivních řešení. 

- Jak to, co jíme, ovlivňuje udržitelný rozvoj 

o Za mnoha dnešními globálními výzvami se skrývá nadměrná a neudržitelná spotřeba. 

Naše stravovací návyky a plýtvání potravinami přispívají přímo i nepřímo k 

porušování lidských práv, změně klimatu, ztrátě biodiverzity a vyčerpávání přírodních 

zdrojů. Je proto nutné zvýšit povědomí o těchto dopadech a zdůraznit důležitost 

zodpovědné spotřeby z hlediska rozvoje. Nadměrná spotřeba a související plýtvání 

přispívají k růstu cen potravin, což zatěžuje zejména ty nejchudší. Negativní dopad na 

životní prostředí velmi silně ovlivňuje zemědělskou produkci a tím přímo ohrožuje 

potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích. 

Systém podpory projektů na instituci 

    Glopolis pracuje na bázi grantů z EK, ČRA, MVZ a dílčích zakázek (buď od jiných neziskových 

organizací, nadací, nebo od soukromého sektoru). U grantů od EK je předpoklad mezinárodního, 

resp. evropského zaměření projektů (cca 15 partnerů v 1 projektu) – mezinárodní spolupráce se tedy 

uskutečňuje především skrze evropské projekty. Glopolis plánuje v zapojení do rozsáhlé sítě 

mezinárodních aktivit di budoucna pokračovat či spolupráci ještě zintenzivnit. 

 

Materiálně technické vybavení navštívené instituce 

 



 

 

Vybavení odborné knihovny 

    Glopolis disponuje vlastní knihovnou, jejíž vybavení reflektuje zejména odborné zaměření instituce. 

Nejedná se však o akademickou knihovnu a zde umístěné publikace mají často spíše charakter 

výstupů z nejrůznějších projektů analytických center, mezinárodních institucí (např. Světové banky) 

nebo jednotlivých autorů. 

Technické vybavení pracoviště 

    K technickému vybavení pracoviště dále patří 4 kanceláře s osobními počítači a přístupem 

k internetu, kuchyňka a uvítací místnost sloužící pro různé účely od vítání hostů přes individuální 

odborné konzultace, společné porady až po drobné oslavy. Vzhledem k tomu, že Glopolis není 

akademickou institucí, nedisponuje přístupem k odborným databázím. 

 

Individuální odborné konzultace 

Odborné konzultace s odborníky 

    Odborné konzultace probíhaly každý týden s pověřeným odborníkem, který měl na starosti 

koordinaci mých činností během stáže (Petr Patočka), s cílem nejprve nastavit model spolupráce a 

poté zpravidla za účelem stanovení plánu činností na další týden. 

Diskuse o zapojení instituce a jednotlivých odborníků do otevřené sítě spolupráce, diskuse o 

možnosti zapojení odborníků do společných projektů sítě spolupráce, diskuse o možnostech zapojení 

jednotlivých odborníků do konkrétních aktivit sítě spolupráce, jako např. konference, semináře a 

workshopy, atd. 

    Diskuse o zapojení odborníků do otevřené sítě spolupráce probíhaly především skrze 

koordinátorku stáží Glopolis Christine Maritz. V sekci potravinové bezpečnosti působí odborná 

pracovnice organizace ADRA Tereza Čajková, která vykonává v Glopolis stáž přes otevřenou síť 

spolupráce. Osobně jsem spolupracoval zejména s těmito odborníky: 

Petr Patočka – patocka@glopolis.org 

Dagmar Milerová Prášková – praskova@glopolis.org 

Jana Klápová – klapova@glopolis.org 

Christine Maritz – maritz@glopolis.org 

 

Spolupráce na aktivitách organizace Glopolis 

Spolupráce při přípravě a organizování seminářů, diskuzí, konferencí apod., spolupráce s 

analytiky/projektovými manažery na konkrétní analýze či jiném typu práce (např. policy paper) 

zaměřené na předem dohodnuté téma, dokumentace projektových výstupů, produkce publikací 



 

    Během stáže 

jsem se zapojil do aktivit sekce energetiky a změny klimatu s občasnou výpomocí v sekci potravinové 

bezpečnosti. V průběhu stáže jsem pomáhal sestavovat infolist o zapojení České republiky do 

klimatického rozvojového financování (Fast Start Finance), zjišťoval jsem podrobnosti ohledně 

zapojení ČR do projektu certifikované elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, pomáhal s jazykovou 

korekturou dokumentů k tisku, sestavováním výstupů projektů z minulých let pro Evropskou unii 

(kompletace reportů z projektů organizovaných Glopolis) a v neposlední řadě jsem pomáhal 

s organizací kulatého stolu ohledně výhledů české energetiky, kterého se zúčastnili zástupci 

soukromých podniků, ministerstev a dalších státních institucí, bankovního sektoru a neziskových 

organizací s cílem sladit postoje zainteresovaných osob ohledně rozvoje české energetiky 

v evropských a globálních souvislostech. 

 

Datum, podpis: 

V Praze 7. 5. 2013 


