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Zajímá vás, co se skrývá pod názvem „Dnešní svět“? Jedná se o komplexní výukový program 
vzdělávacích aktivit v oblasti základního a středního školství v ČR. Mezi projekty s nejdel-
ší tradicí patří edice nazvaná Školní atlas dnešního světa a vědomostní soutěž Eurorebus. 
Práci vyučujících již osmým rokem podporuje také časopis Dnešní svět a všechny programy 
jsou akreditovány Ministerstvem školství (MŠMT). Naopak naším nejmladším počinem je 
vzdělávací program Dnešní energetický svět (DES), který si nyní blíže představíme.

Představujeme: 
Výukový program  
„Dnešní svět“

Text: Mgr. Daniel Kozák

Ústředním tématem vzdělávací-
ho programu DES je energetika, ener-
gie a její zdroje, a to zejména v rám-
ci oficiálních „průřezových témat“ 
vzdělávacích programů MŠMT – Envi-
ronmentální výchova a Výchova k my-
šlení v evropských a globálních sou-
vislostech. Je určen žákům zejména 
základních škol a je postupně realizo-
ván od školního roku 2012/13.

Program DES představuje palčivá 
témata současnosti, mezi která pat-
ří trvale udržitelný rozvoj, rostoucí 
cena energií, ubývající zásoby ener-
getických surovin nebo dopady ener-
getiky na životní prostředí. Týkají se 
každého z nás a je dobře, že jsou dis-
kutována ve školách a stala se nedíl-
nou součástí jejich výuky.

Program DES připravuje společně 
Terra-klub, o. p. s., a energetická skupi-
na E.ON. Jako součást „servisního“ vý-
ukového programu Dnešní svět nava-
zuje na edici Školního atlasu dnešního 
světa (se schvalovací doložkou MŠMT) 
tradiční vědomostní soutěž Eurore-
bus (s garancí MŠMT) či akreditované 

semináře dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků. Rovněž navazuje 
na dlouhodobou aktivitu energetické 
skupiny E.ON – projekt „Malá energe-
tická akademie“.

Jako příloha časopisu Dnešní svět 
byla do škol zaslána ukázka z připra-
vovaného školního atlasu Dnešního 
energetického světa v tištěné a digi-
tální verzi. Rozšiřující digitální ver-
ze přináší interaktivní animace vy-
braných jevů v jejich časoprostorovém 
vývoji a je koncipována i pro užití na 
moderních velkoplošných interaktiv-
ních tabulích. Součástí výstupů pro-
gramu DES jsou i metodicko-didak-
tické publikace pro vyučující v tištěné 
i digitální podobě. Metodická příruč-
ka programu DES byla nejen přílohou 
časopisu Dnešní svět, ale především 
výbavou semináře DES pro vyučují-
cí akreditovaného MŠMT. Ten v le-
tošním školním roce proběhl pro pe-
dagogy více než 200 základních škol 
v rámci série Krajských kol tradiční 
vědomostní soutěže Eurorebus, jejímž 
generálním partnerem je Česká spo-
řitelna a hlavním partnerem energe-
tická skupina E.ON. 
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PRINCIP FUNGOVÁNÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY

VÝVOJ PRODUKCE ELEKTŘINYODKUD ELEKTŘINA POCHÁZÍ?PRIMÁRNÍ ENERGETICKÉ ZDROJE

Energii člověk nevyrábí, pouze přeměňuje její jednotlivé formy na jiné. Nejlépe využitelnou
formou energie je elektřina, kterou získáváme z primárních energetických zdrojů (PEZ).
Tímto pojmem označujeme přírodní zdroje, které vznikly během geologického vývoje Země
nebo působením jiných přírodních procesů. Tyto zdroje dělíme na obnovitelné a neobnovitelné. 
Neobnovitelným zdrojem energie rozumíme takový zdroj, jehož vyčerpání očekáváme
v horizontu maximálně stovek let, ale jehož případné obnovení by trvalo mnohonásobně dé-
le. Řadíme sem především fosilní paliva (tedy uhlí, ropu, zemní plyn a rašelinu) a uran (ja-
derné palivo). Právě jaderná energetika je patrně nejvíce diskutovaným zdrojem elektřiny.
Velký rozvoj atomových elektráren přišel v 60. a 70. letech 20. století (především po ropných
krizích), jejich výstavba však byla zbrzděna velkými jadernými haváriemi. Fosilní paliva tvo-
ří i přes rychlý úbytek zásob stále dvě třetiny všech zdrojů celosvětové výroby elektřiny. 
Odborníci předpokládají, že celosvětové zásoby ropy budou spotřebovány za 60 let, zemního
plynu za 100 let a uhlí za 140 let.
Obnovitelnými zdroji energie jsou takové zdroje, které se samovolně regenerují. Patří sem
sluneční energie, vodní energie, větrná energie, biomasa (především dřevo) a geotermální
energie. Obnovitelné zdroje jsou k přírodě mnohem šetrnější, nevýhodou však je jejich malá
účinnost. Jejich využitelnost je navíc hodně ovlivněna přírodními podmínkami, takže někte-
ré státy (Island, Norsko) mají pro využití obnovitelných zdrojů mnohem výhodnější podmín-
ky než státy jiné. Je očekáváno, že do budoucna význam obnovitelných zdrojů poroste, ze-
jména využití sluneční energie pomůže nahradit tenčící se zásoby fosilních paliv. 
Za posledních 30 let se světová produkce elektřiny více než zdvojnásobila. Nejvýraznější ná-
růst byl zaznamenán v Asii, v Latinské Americe a na Blízkém východě. 
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Pokud byste se chtěli dozvědět více, má vzdělávací 
program Dnešní energetický svět rovněž vlastní 
internetovou podporu na www.dnesni-svet.cz s úzkou 
vazbou na další portály www.energeticka-akademie.cz 
a www.eurorebus.cz. Program DES bude pokračovat 
i v nadcházejícím školním roce 2013/2014
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