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Kariérní list: Vědkyně zabývající se výzkumem 

řešení inspirovaných přírodou 

Tento kariérní list byl vypracován v rámci projektů NBS Phase 2 [Řešení inspirovaná přírodou – fáze 2] a STE(A)M IT. Pilotní projekt NBS byl iniciován a financován Generálním ředitelstvím Evropské 
komise pro výzkum a inovace a na vedení rozhovorů a vytváření kariérních listů NBS dohlížela organizace European Schoolnet s podporou VO EUROPE (https://www.vo-group.be/en). Práce 
prezentovaná v tomto dokumentu byla rovněž financována z projektu STE(A)M IT podpořeného z programu Evropské unie ERASMUS+ (grantová dohoda 612845-EPP-1-2019-1- BE-EPPKA3-PI-
FORWARD), který koordinuje organizace European Schoolnet. Za obsah tohoto dokumentu odpovídá výhradně organizátor. Nevyjadřuje stanovisko Evropské komise ani Výkonné agentury pro 
vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast, které také neodpovídají za případné využití informací v něm obsažených.  

 

Kariérní list: Vědkyně zabývající se výzkumem řešení 

inspirovaných přírodou  

Jsem environmentální inženýrka a pracuji jako vědkyně v Centru pro výzkum moře a životního prostředí 

(CIIMAR), a to v oblasti řešení inspirovaných přírodou. Jako hostující profesorka přednáším na University 

of Saint Joseph nacházející se ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a na 

Universidade do Porto v Portugalsku. Již velmi záhy jsem se projekty související s řešeními inspirovanými 

přírodou snažila zapojovat do různých souvislostí: v poslední době se zabývám projektem Ecological and 

Integrated Sanitation-ECOSAN [Ekologická integrovaná hygiena ECOSAN], Nature-Based Solutions for a 

Cleaner and Safer Macao [Přírodou inspirovaným řešením k čistějšímu a bezpečnějšímu Macau] a COST 

Action CA17133 – Implementing Nature-Based Solutions for Creating a Resourceful Circular City [Akce 

COST CA17133 – Realizace řešení inspirovaných přírodou za účelem vytvoření města využívajícího 

oběhového hospodářství]. Podílela jsem se také na několika projektech týkajících se vzdělávání k 

udržitelnosti. Jsem seniorní členkou a součástí představenstva Ordem dos Engenheiros [Komory 

inženýrů] (severní region) a místopředsedkyní Národní portugalské asociace v oblasti zelených střech. V 

souvislosti se řešeními inspirovanými přírodou a opatřeními na zmírnění změny klimatu a přizpůsobení 

se této změně aktivně působím v oblasti environmentálního vzdělávání a podílím se na spolupráci se 

sdruženími, společnostmi i obcemi.   

 

 

Jako výzkumnice se zaměřuji na vývoj řešení inspirovaných přírodou, jako jsou zelené střechy a stěny 

nebo kořenové čistírny odpadních vod či plovoucí mokřady, která řeší společenské problémy v souladu 

s cíli udržitelného rozvoje. Řešení inspirovaná přírodou dále předpokládají efektivní využívání zdrojů k 

zajištění udržitelnosti území i jako nástrojů k přizpůsobení se změně klimatu a k jejímu zmírnění, což 

obnáší „práci s přírodou“ – a to v několika ohledech – a solidní znalosti STEM (přírodních věd, 

technologie, inženýrství a matematiky). Využívám několika programů zaměřených na testování 

obchodních modelů pro technologie vyvinuté v akademické sféře. Má činnost související s řešeními 

inspirovanými přírodou má tři roviny: vědecký výzkum, vzdělávání a spolupráci s různými sdruženími. 

Spolupracuji se vzdělávacími institucemi, obcemi, podniky i řadou sdružení. Vzdělání v oblasti přírodních 

věd, technologie, inženýrství a matematiky mě vybavilo dovednostmi, díky kterým zvládnu na cestě, 

kterou jsem se vydala, fungovat na nejvyšší výkonnostní úrovni.  

 

Cristina Calheiros (vědkyně a profesorka, CIIMAR) 
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Vždy jsem se zajímala o témata související s životním prostředím a dynamikou přírody a interakcemi v 

jejím rámci. Chtěla jsem dělat něco, co by bylo pro společnost užitečné, něco, čemu bych se mohla 

věnovat s vášní a radostí. Moje babička mi ukázala, co je to environmentální inženýrství a jaké mám po 

dokončení vysoké školy možnosti. Později jsem objevila svět vědeckého výzkumu a začala jsem pracovat 

s řešeními inspirovanými přírodou. Uvědomila jsem si, jaké možnosti mi skýtají inovace i získávání 

znalostí a jejich předávání ostatním v rámci spolupráce a výuky.  

 

 

Můj typický pracovní den začíná rozborem právě probíhajících pokusů a projektů s kolegy a studenty. 

Hodně se věnuji sběru vzorků v terénu v lokalitách, kde se provádějí experimenty a kde se uplatňují 

řešení inspirovaná přírodou, a také pracuji v laboratoři. Vedu kurzy a přednášky o řešeních inspirovaných 

přírodou na univerzitě a jezdím i na základní školy, kde se tomuto tématu věnuji s učiteli a žáky. Často 

pořádám kurzy pro techniky pracující v obcích a pro širokou veřejnost. K mým dalším činnostem patří 

setkávání se zahraničními partnery, kteří se podílejí na realizovaných projektech, sledování aktuální 

vědecké literatury a účast na mezinárodních konferencích. Angažuji se také v několika hnutích, které se 

(formou sdružení) zabývají vzděláváním k udržitelnosti a pracuji na šíření řešení inspirovaných přírodou 

a řešení zaměřených na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.  

 

 

Po skončení střední školy jsem nevěděla, co dělat dál. Velmi jsem ale toužila pochopit, jak funguje Země, 

jaký dopad na ni má činnost člověka a jak jej lze minimalizovat nebo mu předcházet, což mě přivedlo ke 

studiu environmentálního inženýrství. Absolvovala jsem stáž ve Spojeném království zaměřenou na 

fytoremediaci kontaminovaných půd, díky čemuž jsme se seznámila s tím, co obnáší „práce s přírodou“, 

s možnostmi, jež nabízí mezinárodní praxe, a s tím, co lze dokázat díky spolupráci a výměně znalostí. 

Poté jsem absolvovala doktorské studium v oboru biotechnologie na Universidade Católica Portuguesa 

a dvě postdoktorandská školení týkající se řešení inspirovaných přírodou se zaměřením na 

vodohospodářství a čištění a opětovné využití vody. Vždy se snažím sledovat aktuální novinky ve vědě a 

technologii, a to prostřednictvím kontaktů s kolegy i účastí na rozšiřujících kurzech a konferencích. Můj 

pohled na zemský systém je díky tomu holistický, a lépe tak vidím, jak mohu společnosti pomoci k 

udržitelnější budoucnosti. Z hlediska kariérní dráhy jsem se ubírala mezioborovým směrem a na mé 

cestě byly vždy přítomny a propojeny věda, technologie, inženýrství a matematika (STEM). 

 

CO VÁS INSPIROVALO 

 

TYPICKÝ PRACOVNÍ DEN 

 

STUDIUM A KARIÉRNÍ DRÁHA 
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Klíčové dovednosti na odborné úrovni 

Analytické dovednosti: Je důležité sledovat nejnovější vývoj v oblasti, na kterou se jako výzkumníci 

odborně zaměřujete. Žádoucí je velmi dobrá znalost analytických nástrojů a analýzy dat. Nezbytné je 

také kritické myšlení a výborná schopnost řešit problémy.  

Technické a inženýrské dovednosti: Výzkumníci věnující se řešením inspirovaným přírodou by měli ke 

každodenním výzvám, které musí řešit, přistupovat prakticky a aktivně.    

Podnikatelské hledisko: Na úrovni aplikace řešení inspirovaných přírodou mi schopnost vyprávět příběhy 

o tom, jak věci fungují i z obchodního hlediska, umožnila řešení škálovat a replikovat, díky čemuž mohli 

pak koncept využít zúčastněné strany i činitelé, kteří ve veřejné sféře rozhodují. Za své myšlenky týkající 

se využití řešení inspirovaných přírodou jsem také získala několik vyznamenání a ocenění. 

Komunikace: Klíčem k úspěchu je být otevřen spolupráci s jinými lidmi. Chtěla jsem být schopna výsledky 

své práce i pokroky ve výzkumu lépe zprostředkovat, a proto jsem pracovala i na tom, jak lépe 

vystupovat na veřejnosti a lépe psát.  

Informační technologie: Důležitá je také schopnost pracovat s daty prostřednictvím počítačové grafiky, 

a to zejména když to, co jste zjistili, vkládáte do odborných zpráv, publikací a vzdělávacích materiálů 

Vedení druhých: Je důležité udržovat své studenty i tým motivované. Kromě toho byste si výzkum měli 

dobře naplánovat, abyste dosáhli očekávaných výsledků a dostupné zdroje využili co nejlépe.  

Marketing: V dnešní době je strategická osvěta o vědě prostřednictvím různých kanálů (sociální média, 

televize, noviny atd.) v rámci sítě kontaktů, v níž se pohybujete, velmi důležitá z hlediska šíření informací 

o tom, co jste objevili. Tato osvěta by měla probíhat inkluzivně a měla by být přístupná a srozumitelná 

pro každého.   

Osobní a sociální dovednosti: 

Motivace a odolnost:  Výzkumníci v oblasti přírodou inspirovaných řešení musí být motivovaní a schopní 

překonávat různé překážky. Nesmí jim chybět ani odhodlání vytrvat, ačkoliv věci nejdou podle plánu.  

Zvídavost a kreativita: Je důležité mít otevřenou mysl, objevovat nové věci a k hledání inovativních řešení 

využívat kreativitu. 

Týmový duch: Realizovat nápady a zajistit, aby fungovaly, lze jen díky týmové a etické spolupráci.  

Sebedisciplína: Pracovní kázeň a vysoká organizovanost vám umožní interdisciplinárně pracovat v praxi.   

Produktivita a odpovědnost: Předpokladem vysoké produktivity a vynikající úrovně výzkumu je, že se 

naplno věnujete své práci.  

Iniciativa: Jako výzkumnice v oblasti řešení inspirovaných přírodou musím aktivně přemýšlet a navrhovat 

řešení, která odpovídají společenským výzvám a potřebám, a to v souladu s cíli udržitelného rozvoje.  

 

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI 
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S dovednostmi, které mám, lze pracovat v akademické sféře, jako učitel nebo výzkumník, ve firmách 

poskytujících poradenství a služby v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy k udržitelnosti, v 

soukromém sektoru jako odborník na environmentální biotechnologie a inženýrství, ve veřejném nebo 

soukromém sektoru v oblasti vodohospodářství, nakládání s pevným odpadem a v oblasti ochrany a 

obnovy ekosystémů, a to od realizace až po provoz a údržbu, v místních samosprávách, které řeší 

problematiku životního prostředí, a v oblasti strategického plánování při tvorbě strategií zaměřených na 

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.  

 

 

Když pracujete s řešeními inspirovanými přírodou, musíte ve vědeckém výzkumu uplatňovat 

interdisciplinární přístup, protože „práce s přírodou“ vyžaduje holistický pohled. Na cestě k vývoji a 

analýze řešení je proto velkou výzvou práce s různým odborným zaměřením, s různými znalostmi a 

názory. Kromě toho je práce ve vědeckém výzkumu náročná také proto, že výsledky vašich experimentů 

a pokusů jsou velmi nejisté. Na druhou stranu je tato práce díky tomu také velmi vzrušující a zajímavá. 

Cítíte totiž, že se podílíte na něčem užitečném a smysluplném. 

 

 

Když hledáte, co budete po skončení střední školy dělat, jakou studijní cestou se chcete vydat, musíte 

hledat ve své nitru a pokusit se zjistit, co vás zajímá, co vám přináší radost a co vás baví. Můžete přitom 

přemýšlet o tom, jak můžete přispět k tomu, aby byl svět lepší, a něco po sobě zanechat. Buďte zvídaví, 

otevření, a hlavně mluvte s lidmi z různých oborů a prostředí. Získáte tak široké spektrum představ o 

různých možnostech profesní dráhy a kariéry, které vám ve výběru vaší cesty pomohou. Když vaše škola 

pořádá besedy, přednášky nebo když ji někdo zajímavý navštíví, berte to vždy jako příležitost poznat 

něco nového a rozšířit si obzory. Vždy věřte svým snům a pracujte na tom, aby se splnily. 

 

 

Snažte se, aby se vaši žáci a děti pokud možno seznámili s různými odborníky pracujícími v různých 

oborech, tak aby měli možnost vidět řadu různých cest, kterými se mohou ubírat. 

KARIÉRNÍ VYHLÍDKY 

VÝZVY 

VAŠE RADY ŽÁKŮM A STUDENTŮM 

VAŠE RADA UČITELŮM A RODIČŮM 
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Buďte při zjišťování jejich vloh aktivní, podporujte je a veďte je celým procesem a dostaňte z nich to 

nejlepší. Kromě toho je důležité podporovat je v tom, aby investovali do rozvoje sebe sama, vzdělávání 

a prohlubování dovedností. Pokud k tomu dostanou příležitost, lépe poznají sami sebe. 

 

 

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

Veřejná přednáška o řešeních inspirovaných přírodou v oblasti zajištění vody pro města: 

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

A COST Action on Circular Cities and Nature-Based Solutions [Akce COST – Realizace řešení 

inspirovaných přírodou za účelem vytvoření města využívajícího oběhového hospodářství]: 

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

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

[Přírodou inspirovaná řešení pro vodohospodářství a propagaci ekosystémových služeb]: 

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

and-ecosystem-services-promotion/ 

Portugalská národní asociace zelených střech (ANCV): https://www.greenroofs.pt/ 

Widening Interdisciplinary Sustainability Education [Rozšíření interdisciplinárního vzdělávání k 

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

Partnership for Sustainable Development and Social Innovation [Partnerství pro udržitelný rozvoj a 

sociální inovace] (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Geoethics Outcomes and Awareness Learning [Výstupy z geoetiky a vzdělávání k vytvoření povědomí] 

(GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

Překlad zajistila organizace Scientix, jíž bylo financování poskytnuto z programu Evropské unie pro 

výzkum a inovace Horizont 2020 – projekt Scientix 4 (grantová dohoda č. 101000063), a koordinovala 

jej organizace European Schoolnet (EUN). Za obsah tohoto dokumentu odpovídá výhradně organizátor. 

Nevyjadřuje stanovisko Evropské komise, která také neodpovídá za případné využití informací v něm 

obsažených. 
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