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Táto karta zamestnania bola vypracovaná v rámci projektov NBS Phase 2 a STE(A)M IT. Pilotný projekt NBS iniciovalo a financovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie a 
organizácia European Schoolnet dohliada na rozhovory a tvorbu kariet povolaní NBS s podporou VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Práca uvedená v tomto dokumente bola financovaná aj z 
projektu Európskej únie v rámci programu ERASMUS+ STE(A)M IT (Dohoda o grante 612845-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD), ktorý koordinuje organizácia European Schoolnet. Za obsah 
dokumentu zodpovedá výlučne organizátor a nepredstavuje názor Európskej únie ani Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktoré nenesú zodpovednosť za akékoľvek 
použitie obsiahnutých informácií. 

 

Karta zamestnania: Vedecko-výskumný pracovník v 

oblasti riešení inšpirovaných prírodou  

Som environmentálna inžinierka s doktorátom z biotechnológie a pracujem ako vedecko-výskumný 

pracovník v CIIMAR-Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research v oblasti riešení 

inšpirovaných prírodou (NBS). Som hosťujúca profesorka na University of Saint Joseph (Macao SAR, 

Čína) a na University of Porto (Portugalsko). Od začiatku som integrovala projekty súvisiace s NBS do 

rôznych kontextov. Nedávno som sa podieľala na projektoch „Ecological and Integrated Sanitation-

ECOSAN“, „Nature-Based Solutions for a Cleaner and Safer Macao“ a na „COST Action CA17133 - 

Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City.“  Zúčastnila som sa aj 

niekoľkých projektov súvisiacich so vzdelávaním 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Som vysokopostavenou členkou a členkou predstavenstva 

asociácie Order of Engineers (Severný región) a podpredsedníčkou asociácie National Portuguese 

Association of Green Roofs. Rozvíjam aktívnu úlohu v environmentálnej výchove a spolupráci so 

združeniami, spoločnosťami a obcami súvisiacimi s NBS a opatreniami na zmiernenie následkov 

klimatických zmien a  adaptačnými opatreniami.   

 

 

Moja práca výskumníčky sa zameriava na vývoj riešení inšpirovaných prírodou (NBS), ako sú zelené 

strechy a steny alebo vybudované a plávajúce mokrade s cieľom odpovedať na spoločenské problémy v 

súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Ďalej NBS počíta s efektívnym využívaním zdrojov na 

udržateľnosť území a ako nástrojov na adaptáciu a zmiernenie klimatických zmien. Zahŕňa to „prácu s 

prírodou“ v niekoľkých rozmeroch a solídnu základňu vedomostí v oblasti STEM. Integrujem viacero 

programov na testovanie obchodných modelov pre technológie vyvinuté na akademickej pôde. V 

súvislosti s NBS mám tri akčné línie: vedecký výskum, vzdelávanie a spolupráca so združeniami. 

Spolupracujem so vzdelávacími inštitúciami, obcami, firmami a združeniami. Moje vzdelanie v oblasti 

STEM mi poskytlo zručnosti na to, aby som na ceste, ktorou som išla, dosahovala najvyššiu úroveň.  

 

 

Vždy som mala záujem o predmety súvisiace s dynamikou a interakciami životného prostredia a prírody. 

Chcela som urobiť niečo dobré pre spoločnosť, niečo, čo by som mohla robiť s vášňou a radosťou.  Moja 

Cristina Calheiros (vedecko-výskumná pracovníčka a profesorka, CIIMAR) 

PREHĽAD PRÁCE 

 

ČO VÁS INŠPIROVALO 
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prírodou stará mama mi ukázala, čo je environmentálne inžinierstvo a možné cesty, ktorými by som sa mohla 

vydať po univerzite. Neskôr som objavila svet vedecko-výskumnej práce s riešeniami inšpirovanými 

prírodou. Uvedomila som si potenciál, ktorý mám pred sebou prostredníctvom inovácií, získavania 

vedomostí a ich odovzdávania iným formou spolupráce a výučby.  

 

 

Môj typický pracovný deň sa začína informovaním o prebiehajúcich pokusoch a projektoch s kolegami a 

študentmi. Robím veľa terénnych odberových kampaní v experimentálnych lokalitách, kde sa 

implementujú riešenia založené inšpirované prírodou (NBS) a pracujem v laboratóriu. O NBS robím 

hodiny a prednášky na vysokej škole a chodím na základné školy, kde na tejto téme pracujem s učiteľmi 

a žiakmi. Často robím kurzy pre technikov pracujúcich v obciach a pre širokú verejnosť.  Medzi ďalšie 

aktivity patrí stretávanie sa s medzinárodnými partnermi zapojenými do prebiehajúcich projektov, 

informovanie sa o vedeckej literatúre a účasť na medzinárodných konferenciách. Pracujem aj s 

niekoľkými asociačnými hnutiami súvisiacimi so vzdelávaním v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a 

prácou na šírení informácií o NBS a riešeniach na zmiernenie následkov klimatických zmien 

a prispôsobenie sa týmto zmenám.  

 

 

Po ukončení strednej školy som nevedela, čo mám robiť. Ale moja fascinácia pochopením systému 

Zeme, vplyvom ľudskej činnosti a tým, čo by sa dalo urobiť, aby sa minimalizoval alebo sa mu vyhlo, ma 

priviedlo k štúdiu environmentálneho inžinierstva. Absolvovala som stáž v Spojenom kráľovstve 

súvisiacu s fytoremediáciou kontaminovanej pôdy, čo mi umožnilo získať prehľad o tom, čo je to „práca 

s prírodou“, o potenciáli medzinárodných skúseností a sile spolupráce a výmeny poznatkov. Potom som 

získala doktorát z biotechnológie na Portugalskej katolíckej univerzite a absolvovala som dve 

postdoktorandské školenia v oblasti riešení založených na prírode aplikovaných na vodné hospodárstvo, 

úpravu a opätovné použitie. Vždy sa snažím sledovať najnovší vývoj vo vede a technológii 

prostredníctvom vytvárania sietí a účasti na kurzoch a konferenciách pre pokročilých. To mi ponúklo 

holistický pohľad na systém Zeme a ukázalo, ako môžem prispieť spoločnosti k udržateľnejšej 

budúcnosti. Moja kariérna dráha sa riadila interdisciplinárnym prístupom, kde boli veda, technológia, 

inžinierstvo a matematika (STEM) vždy prítomné a vzájomne prepojené. 

 

 

Kľúčové zručnosti na profesijnej úrovni 

TYPICKÝ PRACOVNÝ DEŇ 

 

ŠTÚDIUM A KARIÉRA 

 

HLAVNÉ ZRUČNOSTI 
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prírodou Analytické zručnosti: je dôležité sledovať najnovší vývoj vo vašej oblasti výskumu. Je žiaduce dobre 

ovládať analytické nástroje a analýzu údajov. Nevyhnutnosťou sú takisto kritické myslenie a skvelé 

zručnosti pri riešení problémov.   

Technické a inžinierske zručnosti: Vedecko-výskumní pracovníci v oblasti riešení inšpirovaných prírodou 

by mali mať praktický a priamy prístup ku každodenným výzvam, ktoré musia riešiť.    

Obchod: na úrovni aplikácií NBS mi zručnosť rozprávania obchodných príbehov umožnila rozšíriť 

a replikovať riešenia a doručiť koncepciu zainteresovaným stranám a osobám s rozhodovacou 

právomocou. Bola som tiež ocenená niekoľkými vyznamenaniami a poctami za mnou vytvorené nápady 

o použiteľnosti NBS. 

Komunikácia: kľúčom k úspechu je byť otvorený spolupráci s ľuďmi.  Aby som šírila svoju prácu a pokroky 

vo výskume, pracovala som aj na svojich schopnostiach vystupovať na verejnosti a písať.  

Informačné technológie: dôležitá je aj zručnosť riadiť údaje prostredníctvom počítačovej grafiky, najmä 

pri pridávaní svojich zistení do technických správ, publikácií a vzdelávacích zdrojov. 

Riadenie: je dôležite udržiavať motiváciu vašich študentov a tímu.  Okrem toho by mal byť váš výskum 

dobre naplánovaný, aby ste dosiahli očakávané výsledky a čo najlepšie využili dostupné zdroje.  

Marketing: V súčasnosti je pre šírenie vášho vedeckého pokroku veľmi dôležitý strategický vedecký 

dosah v rôznych kanáloch (sociálne médiá, televízia, noviny atď.) a v rámci zavedenej siete.  Malo by sa 

to robiť inkluzívnym spôsobom, dostupným a zrozumiteľným pre každého.    

Osobné a sociálne zručnosti: 

Motivácia a odolnosť:  výskumník v oblasti NBS musí byť motivovaný a odolný voči nedostatkom a musí 

mať silu pokračovať, keď veci nejdú podľa plánu.  

Zvedavosť a tvorivosť: je dôležité byť otvorený objavovaniu a využívať kreativitu na hľadanie 

inovatívnych riešení. 

Tímový duch: iba etickou spoluprácou a prácou v tíme je možné uviesť do praxe nápady a realizovať ich.  

Sebadisciplína: pracovná disciplína a vysoká organizovanosť by vám umožnili uviesť do praxe 

medziodborovú prácu. 

   

Produktivita a zodpovednosť: vysoká produktivita a vynikajúci výskum sa dosiahnu vtedy, keď ste oddaní 

svojej práci.  

Iniciatíva: ako vedecko-výskumný pracovník v oblasti NBS musím byť iniciatívna pri premýšľaní a 

navrhovaní riešení, aby som riešila spoločenské výzvy a naplnila spoločenské potreby v súlade s cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja (SDG). 

  

 

 

KARIÉRNE VYHLIADKY 
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prírodou Niekto s mojimi schopnosťami môže pracovať na akademickej pôde, ako učiteľ alebo ako výskumník, v 

poradniach poskytujúcich poradenstvo a služby v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania 

v oblasti trvalej udržateľnosti, v súkromnom sektore ako odborník v oblasti environmentálnej 

biotechnológie a inžinierstva, vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorý sa zaoberá vodným 

hospodárstvom, spracovaním tuhého odpadu a úlohami ochrany a obnovy ekosystémov – od 

implementácie až po aspekty prevádzky a údržby, v miestnych samosprávach zaoberajúcich sa 

environmentálnou problematikou a v strategickom plánovaní stratégií na zmiernenie následkov 

klimatických zmien a prispôsobenie sa týmto zmenám.   

 

 

Keď pracujete s riešeniami inšpirovanými prírodou vo vedeckom výskume, musíte mať interdisciplinárny 

prístup, pretože „práca s prírodou“ si vyžaduje holistický pohľad. Veľkou výzvou ako takou je zaoberať 

sa rôznymi prostrediami, znalosťami a názormi, aby ste vytvorili a naštudovali riešenie. Okrem toho, 

práca vo vedeckom výskume je náročná aj preto, lebo existuje vysoká miera neistoty ohľadom výsledkov 

vašich experimentov a pokusov, hoci práve to ju robí tak vzrušujúcou a fascinujúcou. Môžete mať pocit, 

že prispievate k niečomu užitočnému a zmysluplnému. 

 

 

Ak sa snažíte zistiť, čo robiť po skončení strednej školy, akým študijným smerom sa chcete vydať, musíte 

sa pozrieť dovnútra a pokúsiť sa identifikovať, čo robíte radi, čo vám prináša radosť a čo vás baví. Týmto 

spôsobom môžete premýšľať o tom, ako môžete prispieť k lepšiemu svetu a zanechať svoju stopu. Buďte 

zvedaví, buďte otvorení, a čo je najdôležitejšie, rozprávajte sa s ľuďmi z rôznych prostredí. Takýmto 

spôsobom budete mať rôzne predstavy o rôznych smeroch a povolaniach, ktoré vám pomôžu ísť svojou 

cestou. 

 Zakaždým, keď vaša škola organizuje besedy, prednášky alebo má návštevníkov, využite ich ako 

príležitosti na spoznanie iných realít a získanie prehľadu o dianí vo svete. Vždy verte svojim snom a 

uskutočnite ich. 

 

 

Vždy, keď je to možné, snažte sa, aby vaši študenti/deti spoznali rôznych odborníkov pracujúcich v 

rôznych oblastiach, aby mali možnosť vidieť celý rad možností, ktoré môžu nasledovať. 

Buďte aktívni pri identifikácii ich možností, podporte ich a sprevádzajte ich celým procesom a odkryte v 

nich to najlepšie. Okrem toho je dôležité povzbudiť ich, aby investovali do svojho formovania, 

VÝZVY 

VAŠE RADY ŠTUDENTOM  

VAŠE RADY UČITEĽOM A RODIČOM 
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prírodou vzdelávania a rozvoja zručností. Ak dostanú príležitosť, lepšie sa spoznajú a budú mať istotu v 

budúcnosti, ktorú si zvolia. 

 

 

Profil Cristiny Calheiros: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

Verejná prednáška o riešeniach inšpirovaných prírodou ohľadne vody v mestách: 

http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Akcia COST o Cirkulárnych mestách a riešeniach inšpirovaných prírodou: 

https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Nature-based Solutions for Water Management and Ecosystem Services  Promotion: 

https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-

and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (the Portuguese National Association of Green Roof):  https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education 

(WISE): http://wiseproject.info/ 

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation (PASSION): 

http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning (GOAL): https://goal-erasmus.eu/   

 

 

Preklad vyhotovil projekt Scientix financovaný z prostriedkov Rámcového programu Európskej únie pre 

výskum a inovácie H2020 – projekt Scientix 4 (Dohoda o grante č. 101000063) koordinovaný 

organizáciou European Schoolnet (EUN). Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne organizátor, 

obsah nepredstavuje názor Európskej komisie (EK) a EK nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, 

ktoré sa tu nachádzajú. 
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