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Pro potenciální a stávající žadatele, lektory a administrativní pracovníky.
Překlad Lucie Křivánková
„Je třeba, abychom se organizovaně, rozumně a společně pustili do způsobu nahrazování
centralizované politiky a politických hierarchií dlouhodobými cíli stability a daleko více přizpůsobivým
a praktickým systémem zaměřeným na informovanost a reagujícím na výzkum a zpětnou vazbu. Je
třeba to dělat etickým a nenásilným způsobem tak, aby přechod na spolupracující (versus konfliktní)
globální společnost byl kreativní (ne destruktivní).“
Mollison, Bill: Permaculture: A Practical Guide for a Sustainable Future (Permakultura: Praktický
průvodce pro udržitelnou budoucnost), kapitola 14: Strategies for an Alternative Nation (Startegie pro
alternativní národ), Washington, D. C., Island Press, 1990.
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Vítejte
Jako nový žadatel o diplom se připojíte k inspirující síti lidí pracujících napříč Británií, kteří převádějí
permakulturní teorii do praxe. Náš klíčový přístup – aktivní učení – nebo také „učení děláním“
zajišťuje kromě toho, že se naučíte mnoho o permakultuře, také to, že budete zároveň přispívat velmi
reálným způsobem do vývoje praktických řešení mnoha výzev, které se před nás stavějí. Může to být
návrh nové zahrady nebo farmy za účelem vzrůstu soběstačnosti, vylepšení energetické efektivity
v domě s účelem vyrovnat se s klimatickými změnami, návrhy pro komunitní prostory, které
pomáhají sdružovat lidi dohromady, nebo nová strategie pro vaši sousedskou skupinu. Ať je zaměření
vašich projektů a designérských prací jakékoli, Británie bude díky vašemu studiu více udržitelným
místem, než byla dřív. A síť z toho také bude mít užitek. Vaše studium může pomoci proniknout do
nezbytných oblastí výzkumu, nabídnout případové studie jak a kde je permakultura užívána, a
vytvořit zdroje, které pomohou dalším lidem v jejich práci.
Máme velkou radost, že se zapojujete. Hodně štěstí při celém vašem studiu, navrhování a praktické
projektové práci. Informujte nás o tom, jak vaše cesta pokračuje, a poskytněte nám zpětnou vazbu
ohledně případného zlepšování systému. Těším se na vaše finální prezentace!
Andy Goldring
Koordinátor sdružení Permakultura

Poděkování, kontrola verze a autorská práva
Poděkování
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vytváření Systému 5.0. Ne každý se vším souhlasil. Ale
každý něčím užitečným přispěl. Rádi bychom poděkovali Andymu Langfordovi za jeho originální práci
a všem, kteří se podíleli v „Prozatimním týmu pro rozvoj diplomu“, ať už jako jeho členové nebo
příležitostní přispěvatelé: Andy Goldring, Aranya, Chris Dixon, Graham Burnett, Hannah Thorogood,
Jan Mulreany, Joanna Dornan a Martine Drake. Nakonec patří poděkování všem lidem, kteří se
účastnili diskuze a pomohli stanovit a vybrousit finální úpravy!
Kontrola verze
Toto je konečné prohlášení o tom, jak systém udílení diplomů pracuje. Staré formuláře zkompostujte,
staré manuály použijte na rozdělání zimních ohňů, ze starých poznámek týkajících se akreditace
dělejte vlaštovky a z registračních formulářů skládejte origami. Udělejte s nimi cokoli, JEN JE,
PROSÍM, NEPOUŽÍVEJTE!
Každému lektorovi i žadateli oznámíme, pokud bude nějaký dokument aktualizován. V případě, že si
nebudete jisti, online verze bude vždy ta nejaktuálnější.
Autorská práva
Tato příručka je chráněna autorskými právy „Creative Commons License“, konkrétně “Creative
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Licence”. To znamená, že vlastníme
autorská práva, ale umožňujeme dalším lidem, aby tuto příručku, za předpokladu, že nám poskytnou
příspěvek, kopírovali a dále rozšiřovali. Komerční použití je zakázáno a v dokumentu nesmí být
prováděny žádné změny. To zajišťuje kontrolu verze ve Spojeném království, nicméně jsme rádi, že
další permakulturní sítě používají tento dokument jako pomoc při rozvoji svých vlastních systémů.
Pokud chcete použít tento dokument i vy, prosím, kontaktujte nás. Více informací naleznete na
http://creativecommons.org/about/licenses/
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Konečné dodatky k dokumentu
Webové stránky – www.permaculture.org.uk
Hlavní součástí práce sdružení Permakultura je vytváření komplexních webových stránek se
spoustou volně dostupných a užitečných informací týkajících se permakultury. Sdružení
Permakultura přešla na nový systém správy obsahu nazvaný Drupal. Nové webové stránky spadají
pod jeho konstantní rozvoj, a i nadále budou. Online studium zahrnující psané zdroje, způsoby
komunikace mezi lektory a žadateli o jejich práci a sdílení jejich zájmů, fóra, … jsou všechno důležité
aspekty rozšiřování a rozvíjení sytému, které budou přidány, co nejdříve to bude možné. Pokud máte
značné schopnosti, co se týče tvorby webu, kontaktujte nás v případě, že byste mohli tuto práci
podpořit.
Mezinárodní strategie
Velmi toužíme podporovat lidi v dalších zemích, aby vytvořili svůj vlastní systém. Nejsme však
schopni poskytovat „Podporovanou cestu“ lidem, kteří nežijí ve Spojeném království. Nicméně
můžeme akreditovat lidi skrze „Nezávislou Cestu“, pokud jsou schopni odprezentovat své portfolio
v angličtině zde ve Spojeném království. Pro lidi, v jejichž zemi není vytvořen systém pro udílení
diplomů a kteří chtějí diplom získat, zvážíme možnost podpory: tito lidé mohou založit skupinu ve
své zemi a my je podpoříme, ale pouze v případě, že najdou ve Spojeném království držitele diplomu,
který je ochotný s nimi pracovat.
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Kapitola první: Rychlý průvodce diplomem – často kladené otázky
V této kapitole zodpovíme často kladené otázky týkající se diplomu. Pokud budete mít po přečtení
této kapitoly a zbytku celé příručky stále nějaké dotazy zkontaktujte nás, prosím. Rádi tyto dotazy
zodpovíme a uveřejníme je v další verzi této příručky.
Co je to diplom za užitý permakulturní design?
Diplom za užitý permakulturní design je mezinárodně uznávaný jako další krok pro lidi, kteří
absolvovali kurz permakulturního designu 1. Diplom formálně uznává a akredituje permakulturní praxi
jednotlivce. To je obzvláště důležité pro jedince, kteří permakulturu vyučují, nabízejí služby založené
na permakultuře, rozvíjejí a řídí permakulturní projekty, atd.
Proč je diplom důležitý?
Diplom je důležitý ze tří hlavních důvodů:




Za prvé je to strukturovaný program podpory pro lidi, kteří se chtějí dozvědět víc o
permakultuře. To nám umožńuje, abychom rozvinuli své dovednosti a stali se
sebevědomějšími permakulturisty.
Za druhé to pomáhá rozvíjet síť. Projekty mohou být vybrány tak, aby podporovaly širší síť, a
síť lektorů zase pomáhá propojovat lidi skrze zájmy a učební témata.
Za třetí je to náš systém zajištění kvality, který může lidem pomoci rozhodnout, zda je někdo
způsobilý k učení, navrhování nebo nabízení dalších služeb týkajících se permakultury.

Pro koho je diplom určen?
Jako výsledek dokončení kurzu pemakulturního designu pokračuje mnoho lidí ve studiu
permakultury, převádí teoretické znalosti a designérské metody do praxe a konkrétně a plánovaně
používá permakulturní design ve svém životě. To může zahrnovat:









používání permakultury jako součásti placené nebo dobrovolné práce
utváření domu a zahrady
zapojování se do místní komunity nebo sousedského projektu
práci na přeměně města
rozvoj udržitelného odvětví
učení se novým odborným dovednostem
aplikaci permakultury na pracoviště (jeho „ozelenění“)
vytvoření nového životního záměru

To může být náročné a mnoho lidí potřebuje během této cesty podporu. Je zároveň užitečné získat
ocenění za všechno to studium a těžkou práci, zvláště pokud chcete, aby se permakultura stala
součástí vašeho živobytí. Pokud jste se dostali do tohoto bodu, můžete se zaregistrovat do sdružení
Permakutura a stát se žadatelem o diplom.
Kdo je způsobilý k získání diplomu?
Požadavky k získání diplomu jsou jasné. Je třeba, abyste:


úspěšně dokončili kurz permakulturního designu; a

1

Známý také jako „Úplný kurz permakulturního designu“, „72 hodinový kurz designu“, „KPD“, „Certifikovaný
kurz“, „Kurz komunit udržitelného stavitelství“ (Brighton) a „Permakulturní systémy“ (distanční studium na
ASC – Aldworth Science College: Basingstoke, Anglie?).
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byli současným členem sdružení Permakultura; a
žili na území Spojeného království

Jaké jsou výhody získání diplomu?
Diplom pomáhá rozvíjet a začleňovat permakulturní teorii a praxi do vašeho každodenního života.
Od úvodního stupně znalostí získaných na kurzu permakulturního designu je to skutečný krok
kupředu. Pomůže vám to:











stát se kvalifikovaným permakulturistou;
rozšířit vaše znalosti a pochopení, jak dělat permakulturu;
prohloubit vaše zkušenosti s permakulturním designem tím, že se mu budete věnovat;
podpořit jistotu vašich osobních odborných kvalit jako designéra;
získat nové znalosti o permakultuře;
přispět k množství práce permakulturního designu dostupnému národní síti;
spolupracovat s dalšími lidmi na místní a celostátní úrovni;
navazovat na vzdělávací a výzkumnou práci v rámci sdružení Permakultura;
získat celostátní uznání za vaši práci;
dostat se na vrchol udržitelnosti!

Co mohu jako držitel diplomu dělat a bez něj bych nemohl?
Jako držitelé diplomu budete schopni:




stát se hlavním lektorem na kurzu permakulturního designu;
stát se lektorem žadatelů o diplom; a
nezávisle poskytovat klientům služby permakulturního designéra.

Jak roste zájem o permakulturu, stále více lidí chce zaměstnávat permakulturisty, učitele, designéry a
konzultanty, aby pomohli se širokou škálou projektů. Diplom je v současné době jediným fungujícím
kvalitním systémem, který může poskytnout nezávislý náhled na dovednosti člověka hlásícího se
k praktikování permakultury. Držitelé diplomu jsou jedinými lidmi, které můžeme jednoduše
zájemcům doporučit. V nadcházejících letech bude sdružení Permakultura považovat diplom za
základní kámen a za základ své odborné rozvojové práce.
Je to didaktický kurz?
Ne, není to didaktický kurz jako je např. kurz permakultuního designu. Jedná se o rozšířené období
samostatného studia, které je založené na projektech a aktivitách, do kterých se zapojujete a které si
stanovujete vy sami. Někteří lidé pracující na dosažení diplomu používají metody samostudia a praxe.
Během cesty k získání diplomu jste aktivně podporováni, abyste tyto studijní metody rozvíjeli.
Na začátku vaší cesty k diplomu je doporučeno, abyste záměrně aplikovali proces permakulturního
designu na vytvoření své vlastní „studijní cesty“, která pak může být průběžně v určitých intervalech
vyhodnocována. Tím si rozplánujete, co vlastně chcete udělat a kdy byste to měli udělat. Vaše cesta
může zahrnovat lekce, projekty, designérské práce, vytváření portfolia, zhodnocení a čas na reflexi a
další studium. Pravděpodobně nevíte všechno do detailu, takže jako dobrý začátek postačí
rozplánovat si prvních šest měsíců. Na webových stránkách se můžete podívat na příklady takových
studijních cest.
Design vaší studijní cesty může být později rovněž zahrnut do vašeho portfolia jako jeden z designů.
Doporučuje se, abyste jako svou studijní metodu během cesty k diplomu používali aktivní učení.
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Kolik času to zabere?
Než můžete vůbec uvažovat o akreditaci, musíte aktivně vykonávat užitý permakulturní design po
dobu minimálně dvou let od ukončení kurzu permakulturního designu. „Podporovaná cesta“ (kterou
popisujeme v této příručce) zabere minimálně dva roky - od doby, kdy se zaregistrujete, po dobu, kdy
zažádáte o akreditaci. Není stanoven žádný horní limit, doba, za kterou můžete ukončit svou cestu
k diplomu, ale je třeba zaplatit malý roční poplatek, abyste zůstali zaregistrovaní jako žadatelé, a
zároveň musíte zůstat členy sdružení Permakultura.
„Nezávislá cesta“ je variantou pro lidi, kteří již užitý permakulturní design vykonávají (minimálně dva
roky od ukončení kurzu permakulturního designu) a chtějí svou předchozí práci akreditovat (viz další
odstavec).
Již jsem nějakou práci vykonal (a), může být akreditována?
Ano, pokud vykonáváte užitý permakulturní design po dobu minimálně dvou let od ukončení kurzu
permakulturního designu a z této doby máte práci, která splňuje akreditační požadavky, můžete jít
„Nezávislou cestou“. Pokud jde o tento případ a vy chcete přistoupit přímo k akreditaci, podívejte se
na kapitolu nazvanou „Nezávislá cesta“. Větší část této příručky je určena těm, kteří jdou
„Podporovanou cestou“, proto v této kapitole naleznete informace o tom, co dalšího je třeba
nastudovat.
Ze zkušenosti však víme, že v průběhu dvou let mají lidé zřídkakdy dostatečný základ práce, která by
jim byla úspěšně uznána, pokud tedy záměrně nepracují za účelem získání akreditace již od začátku.
Předchozí verze diplomu dovolovala nezávisle pracujícím lidem získat akreditaci až po pěti letech
praktické práce.
Na čem mohu v rámci diplomu pracovat?
Jakmile jste připraveni k akreditaci, udělení diplomu vyžaduje předložení portfolia s nejméně 10
designy. Tyto designy jsou vytvořeny v rámci různých projektů a aktivit, na kterých jste se podíleli.
Projekty se nesmírně liší v časovém rozpětí i rozsahu. Každý v sobě může mít mnoho designérských
příležitostí. Designy mohou zahrnovat:










design vašeho domu
design vaší zahrady (tyto dva designy jsou obvykle výborným bodem, kde začít, pokud jste je
ovšem již neudělali)
designy vašeho hospodářství, farmy nebo jiný na půdě založený projekt
aplikaci permakultury na přeměnu města nebo komunitní skupinu
designérské aspekty vašich pracovních projektů nebo plánování nové práce
použití permakultury k přeměně vašeho pracoviště
aplikaci permakultury při vytváření a řízení místních událostí, akcí nebo konvergencí
práci na projektech navržených sdružením Permakultura k výpomoci rozvoje sítě
aplikaci permakulturního designu do své vlastní cesty aktivního učení

Pokud je vaším dlouhodobým záměrem práce na jednom pozemku, můžete pojmout jeho různé
aspekty jako jednotlivé příležitosti k vytvoření designů. Klíčová myšlenka je aplikovat permakulturní
etiku, principy a designérské strategie. Diplom je pak dokladem toho, jak dobře jste se s tím
vypořádali.
V podstatě můžete dělat cokoli chcete – cokoli je potřeba pro lidi, kteří vám za design (možná) platí,
nebo pro svou vlastní rodinu, přátelé či komunitu.
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Můžete udělat tolik designů, kolik jen chcete. Ve skutečnosti jste podporováni ve vytváření designů
do takové míry, aby se pro vás navrhování stalo přirozenou součástí toho, co děláte. Některé mohou
být rychlé a jednoduché, „na zadní straně obálky“, jiné mnohem detailněji propracované. Nakonec,
aby vám byla práce akreditována, z nich vyberete k prezentaci deset nejlepších.
Kdo mi s tím pomůže?
Osobní lektor
Jako součást registračního procesu vám bude nabídnut seznam osobních lektorů z Registru lektorů
sdružení Permakultura. Budete si moci vybrat svého osobního lektora, který vás bude podporovat
při tvorbě designů a aktivním učení. Možná si vyberete někoho, kdo žije poblíž vás nebo někoho, kdo
se specializuje na typ práce, které se budou vaše designy týkat.
Tento člověk bude kvalifikovaný a akreditovaný sdružením Permakultura jako osobní i designérský
lektor. Protože jsou tito lidé kvalifikovaní v dovednostech aktivního učení a podpory designu, mohou
vám pomoci s oběma těmito aspekty. Během svých osobních lekcí si můžete zvolit, kolik času
věnujete reflexi svého studijního procesu a kolik strávíte svými otázkami týkajícími se designu.
Lektoři vás mohou poporovat v aktivním učení tím, že vás budou povzbuzovat k uvažování nad vaším
pokračováním v cestě k diplomu.
Součástí vašeho poplatku jsou čtyři osobní lekce. Ty jsou často realizovány přes telefon, ale někteří
lektoři je pojímají jinak. Jak budou vaše osobní lekce probíhat, se domluvíte se svým osobním
lektorem, ještě než začnete.
Designérské lekce
Jako se vám dostane podpory od osobního lektora, který vám bude pomáhat v průběhu celého
procesu, v rámci poplatku budete mít také 3 lekce pro podporu designu. První je součástí vaší úvodní
lekce. Druhá je zhruba na polovině vaší cesty – doporučujeme ji po dokončení pěti designů – a slouží
vám k ujasnění toho, jak se vaše designérská práce vyvíjí a co je ještě třeba udělat, abyste byli
připraveni k akreditaci. Třetí lekce je vaší hodnotící lekcí (hodnocením portfolia), kde bude
rozhodnuto, jestli jste připraveni k akreditaci. Vy sami se rozhodujete, kdy tuto lekci absolvujete a
váš osobní lektor vám s tím může pomoci.
Kdykoli můžete absolvovat další designérské lekce, v čemž VÁS AKTIVNĚ PODPORUJEME. Myslíme si,
že většině lidí další designérské lekce přinesou užitek, ale jsme si také vědomi vyplývajících
dodatečných poplatků, což je důvodem, proč jsme tyto extra lekce nezařadili jako povinné. Pokud
můžete, zvažte absolvování dalších dvou designérských lekcí jako součást své studijní cesty. Tyto
dodatečné lekce se platí přímo lektorovi.
Vzájemná podpora
Pokud jste se vydali „Podporovanou cestou“, jste podporováni k tomu, abyste se společně s dalšími
žadateli stali součástí podpůrné skupiny. Velmi často lidé pracují s dalšími absolventy svého
designérského kurzu, obzvlášť když ho dokončili v nedávné době. Může rovněž existovat systém pro
podpůrné skupiny založený místními permakulturními lektory. Nebo můžete pracovat s dalšími
žadateli na společném projektu, např. na vytváření místní permakulturní skupiny (pokud poblíž žádná
není).
Můžete požádat další lidi, aby vám pomohli s aktivním učením, zvlášť pokud ve vaší oblasti není
mnoho žadatelů o diplom. Třeba to nejsou přímo permakulturisté, ale mohou se zabývat aktivním
učením v rámci jiné kvalifikace nebo z důvodu osobního či profesního rozvoje, nebo mohou být
zapojeni do jiné aktivity podporující proměnu světa a mohou tak čerpat z vědomého přístupu k učení.
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Můžete rovněž vytvořit podpůrnou skupinu s dalšími žadateli ne na lokální úrovni, ale v rámci celého
státu. Tyto skupiny mohou být založeny na základě společných zájmů. Mohou být vytvořeny a scházet
se na celostátních akcích, ať už týkajících se diplomu nebo jakýchkoli jiných, a mohou být udržovány
přes on-line komunikaci.
Sdružení Permakultura
Jako člen sdružení můžete využívat všech obvyklých členských výhod. To zahrnuje podporu přes email a přes telefon - pomoc s nalezením vhodných knih, kontaktů, výcviku atd. Jestliže vám
nebudeme schopni pomoci přímo, budeme se snažit odkázat vás na jinou vhodnou organizaci nebo
síť.
A co další školení, které bych mohl (a) potřebovat?
Jako součást své cesty k diplomu si můžete zvolit další výukové nebo praktické kurzy, které podpoří
rozvoj vašich dovedností. Nazýváme je odborné lekce. Někteří lidé si vybírají kurz stavitelství nebo
hospodaření se zvířaty, podnikatelská studia nebo výpočetní technologii, vaření, umění, eko-design,
biozemědělství, jazyky, osobní rozvoj nebo žonglování! – cokoli, co jde ruku v ruce s vaší studijní
cestou. Odborné lekce by mohly zahrnovat:






pokročilé designérské kurzy
dny sdílení dovedností
studijní kvalifikace dospělých
účast na workshopech v rámci konvergencí a dalších akcí
kurzy na místních školách

Tyto odborné lekce si organizujete sami. Hlavní je zaznamenat si je, aby mohly být brány jako součást
vaší studijní cesty k diplomu.
Kdo udílí diplom?
Ve Spojeném království je akreditace permakulturního diplomu řízena a zajišťována, co se týče
kvality, sdružením Permakultura. Udílejícím článkem je sdružení Permakultura společně s Kolegiem
držitelů diplomu.
Kolegium držitelů diplomu sdružuje všechny ty, kterým byl udělen diplom. Zahrnuje lidi, kteří jsou
členy sdružení Permakultura, praktikujícími permakulturními designéry, a kteří se aktivně podílejí na
podpoře a zajišťování kvality systému udílení diplomů. Tato skupina aktivních držitelů diplomu je
vyškolena v poskytování designérských lekcí a v procesu aktivního učení k podpoře žadatelů o
diplom. Jsou evidováni na webových stránkách sdružení Permakultura. Většinou se podílejí na
místních projektech, a nepochybně mohou být považováni za některé z nejzkušenějších
permakulturistů Spojeného království.
Sdružení Permakutura vykonává administraci diplomu zahrnující registraci, vedení evidence, vydávání
osvědčení a řízení finanční stránky (kromě individuálně sjednaných lekcí). Jde o soukromou
kvalifikaci. To znamená, že studijní systém v současné době neodpovídá národnímu kvalifikačnímu
systému pro Spojené království ani mezinárodní úrovni. Vyžaduje to ovšem čas, vysokou míru úsilí a
aplikaci na část účastníků.
Mohu to dělat sám (a) za sebe, nebo se musím řadit k nějaké skupině?
Diplom je vám udělován jako jednotlivcům a jako jednotlivci jste i registrováni. Ale od té doby, co
permakultura zdůrazňuje „spolupráci, ne soupeření“, můžete rovněž pracovat společně s dalšími
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žadateli o diplom. To může zahrnovat skupinový design a vzájemnou podporu, jak je uvedeno výše.
Nakonec, budete patřit do skupiny „národní síť žadetlů o diplom“, a zde budete mít v průběhu své
cesty příležitosti spojit se s ostatními, sdílet s nimi nápady a myšlenky a vzájemně se podporovat.
Kdy mohu začít?
Absolvent designérského kurzu se může zaregistrovat (na cestu k diplomu) kdykoli po úspěšném
dokončení kurzu permakulturního designu. To může být bezprostředně po kurzu nebo, a to je
mnohem častější, po několika měsících. Záleží to jen na vás, na vašich potřebách, vašem studijním
stylu a vaší připravenosti aplikovat to, co jste se na kurzu naučili. Můžete se podívat na webové
stránky na seznam událostí a akcí, abyste věděli, kdy se konají úvodní lekce - pokud se úvodní lekce
můžete zúčastnit přímo v oblasti vašeho bydliště, pak je to výborná příležitost, jak začít.
Je poblíž dostupná nějaká podpora?
Sdružení a jeho síť lektorů za posledních patnáct let tvrdě pracovali na vytvoření sítě ochotných,
schopných a kvalifikovaných lidí po celé zemi, kteří by pomáhali žadatelům na jejich permakulturní
cestě. Ať se nacházíte kdekoli ve Spojeném království, bude vám dostupná nějaká podpora. Používání
telefonu a internetu může podstatně rozšířit úroveň této podpory. V některých oblastech tvoří
aktivní permakulturní skupiny místní síť a tyto sítě se stále zvětšují, jak se lidé organizují přes zelené a
udržitelné iniciativy. Váš osobní lektor je vaším spojujícím článkem se systémem a povede vás po
celou dobu vaši studijní cesty. Sdružení může rovněž zodpovědět otázky, pomoci vám spojit se
s ostatními a celkově vás podpořit, v čem bude třeba.
Můžete sdružení požádat o seznam členů a dalších žadatelů o diplom, kteří jsou poblíž vás. Poslední
fáze výstavby webových stránek vám rovněž usnadní spojit se online.
Co je to akreditace?
Je to formální proces, který rozhoduje, zda jste splnili kritéria pro udělení diplomu. Sestává ze dvou
fází:



První fáze: Dva kvalifikovaní lektoři si prohlédnou vaši práci, a buď vám doporučí, abyste v ní
pokračovali, nebo vám oznámí, že jste připraveni ji prezentovat.
Druhá fáze: 45 minutová prezentace před skupinou držitelů diplomu, žadatelů o diplom a
absolventů designérského kurzu. Celý proces je řízen zkušeným diplomovaným lektorem
(předsedou akreditační komise).

Často se akreditace koná v rámci veřejné akce jako je např. místní nebo celostátní permakulturní
konvergence, zvláště pokud si chcete vybrat svou akreditační komisi z širší permakulturní komunity.
Může to rovněž být malá místní akce, zvlášť pokud je ve vaší oblasti více držitelů diplomu. Celý
akreditační proces je dále v příručce popsán.
Již jsem se zaregistroval pod starým systémem, jak mě ovlivní ten nový?
Změny nejsou příliš velké a to prakticky znamená, že můžete dál pokračovat v tom, co děláte.
Stávající žadatelé budou moci dál platit za lekce ve stejné výši jako předtím, ačkoli jakékoli nové lekce
sjednané po těchto již zaplacených budou za novou sazbu - 30 liber. Váš osobní lektor vám zůstane i
nadále a akreditační kritéria jsou vpodstatě tatáž (ačkoli byla některá přeformulována tak, aby byla
lépe pochopitelná).
Hlavní změna se týká hodnocení portfolia a akreditačního procesu. Vaše hodnocení a akreditace
budou přizpůsobeny novým podmínkám, to znamená, že budou stát o něco víc. Pro detailnější

11

informace o nových poplatcích a se podívejte do sekce poplatky a na dokument pojmenovaný
„Poučení pro žadatele přestupující z předchozího systému“.
Proč je to nyní dražší?
V této době je cena za cestu k diplomu stanovena na 600 liber, ale tato suma již zahrnuje vše.
Předchozí poplatek činil 200 liber + 200 liber za designérské lekce + 75 liber za akreditaci a dalo tedy
dohromady 475 liber. To byla cena v roce 1997, takže ve skutečnosti se cena diplomu nezvýšila
nějakých třináct let! Když připočítáte k těmto 475 librám 3% úrok za třináct let (a neuděláte s tím nic
víc, což my jsme udělali), stálo by to dnes přibližně 740 liber, takže ve skutečnosti zvýšení není příliš
velké.
Přidali jsme více lekcí, více srozumitelnosti, událostí a akcí, vyšší záruku kvality a skromné navýšení
pro rozvoj systému. A s novými prvky, které byly začleněny, to bude ještě mnohem lepší systém.
Pokud obdržíte diplom, můžete se stát vedoucím učitelem na permakulturních kurzech nebo
vyhledávaným designérem. 600 liber byste si mohli vydělat za vedení několika úvodních kurzů nebo
vyúčtování několia dní designérské práce. Když se na to díváme takhle, utratit 600 liber za dva, tři
nebo čtyři roky je velmi malý výdaj, ve skutečnosti je to velmi dobrá investice.
Uvědomujeme si však, že 600 liber může pro někoho být dost peněz. Proto akceptujeme zálohu
s následným trvalým příkazem na dva, tři nebo čtyři roky, a to bez jakýchkoli úroků. Pro více detailů
se podívejte do kapitoly o poplatcích.
Co je tedy zahrnuto v ceně 600 liber?
Diplom nabízí vynikající studijní příležitost a současná cena zahrnuje:













příležitost získat podporu některých z nejzkušenějších učitelů a designérů ve Spojeném
království;
úvodní lekci trvající 2 hodiny;
čtyři osobní lekce, každá trvá 1 hodinu;
lekci pro předběžné hodnocení portfolia trvající 2 hodiny;
hodnotící lekci (hodnocení portfolia) se dvěma lektory trvající 2 a půl hodiny;
přibližně dvouhodinový akreditační proces (s předsedou akreditační komise);
neustálou podporu sdružení Permakultura;
online zdroje (některé jsou již dostupné, jiné jsou zatím ve výstavbě);
správní zázemí, rozvoj systému a zajištění kvality
příležitost v průběhu studia navštěvovat celostátní a regionální shromáždění a akce;
příležitost zaplatit si kdykoli další lekce;
příležitost spojit se se stovkami dalších žadatelů pracujících napříč Spojeným královstvím.

Kapitola druhá: Podporovaná cesta
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Předpoklady k získání diplomu
Kurz permakulturního designu
Abyste mohli být zaregistrováni ve sdružení Permakultura a pracovat na dosažení diplomu, musíte
úspěšně dokončit kurz permakulturního designu. Pokud nebudeme moci najít vaše detaily v databázi
absolventů, je možné, že budete potřebovat, abyste doložili certifikát za designérský kurz jako důkaz,
že jste kurz absolvovali.
Členství ve sdružení Permakultura
Členství ve sdružení je nezbytným předpokladem pro Podporovanou cestu a akreditační proces.
Všechny členy podporujeme v tom, aby se zapojili do práce v rámci sdružení – pro více informací o
nejnovějších příležitostech se podívejte do svého členského balíčku, na webové stránky, do
zpravodaje nebo kontaktujte naši kancelář.
Pobyt ve Spojeném království
V současné době nejsme schopni nabízet Podporovanou cestu k získání diplomu mimo Spojené
království. Je to proto, že všichni naši lektoři žijí na území Spojeného království a pokud jdete
Podporovanou cestou, kontakt s lektory a dalšími žadateli je její důležitou součástí. Lidem mimo
Spojené království, v jejichž zemi ještě není vytvořen systém pro udílení diplomů, můžeme nabídnout
akreditaci přes Nezávislou cestu.
Registrace
Jakmile jste připraveni, můžete se zapsat na cestu k diplomu. Stačí vyplnit registrační formulář z této
příručky nebo na webových stránkách sdružení Permakultura. Minimální doba mezi ukončením kurzu
permakulturního designu a žádostí o akreditaci je dva roky. Abyste se stali žadatelem o diplom, je
třeba uhradit poplatky s tím spojené. Můžete zaplatit celou částku najednou nebo si ji rozložit na
splátky do delšího časového období (viz kapitola o poplatcích).
Jako součást registrace vám bude nabídnut seznam lidí z Registru kvalifikovaných lektorů sdružení
Permakultura, kteří pro sdružení pracují jako osobní lektoři. Tento seznam je rovněž dostupný na
webových stránkách.
Budete si moci vybrat svého osobního lektora, který vás bude v několika následujících letech
podporovat ve vaší designérské praxi a ve vašem procesu aktivního učení. Možná si vyberete někoho,
kdo žije poblíž nebo někoho, kdo se specializuje na určitý typ práce, které se budou vaše designy
týkat. Pro své lekce pro podporu designu si můžete vybrat různé lektory a nebo můžete absolvovat
všechny lekce s jednou jedinou osobou – je to na vás, ale bude potřeba, abyste se se svým osobním
lektorem domluvili na tom, co chcete.
Úvodní lekce
Úvodní lekce je výborná příležitost k získání detailnějších informací a rad ohledně diplomu,
k zodpovězení vašich jednotlivých otázek, započetí navrhování vaši studijní cesty a ideálně k setkání
s dalšími lidmi, kteří dělají totéž. Ujistěte se, že jste si před touto lekcí přečetli celou příručku. Tím pak
dokážete daný čas co nejlépe využít. Během úvodní lekce můžete probrat příležitosti k projektům a
naplánovat si své další kroky.
Podle toho, zda bylo v oblasti vašeho bydliště již něco založeno (či ne), může mít úvodní lekce formu:
 osobního setkání s vaším osobním lektorem,
 skupinového setkání s vaším lektorem a to buď na lokální, nebo celostátní úrovni,
 telefonního rozhovoru (pokud bydlíte hodně daleko od svého lektora).
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Během úvodní lekce si vyvtvoříte dohodu se svým lektorem (vzor je k dispozici v příloze č. 1), která
bude zahrnovat informace o tom:
 jak využijete své 4 lekce, např. jaký čas byste chtěli věnovat podpoře designu (zaměření se na
obsah vašich designů) a jaký aktivnímu učení (proces vaší cesty k diplomu)
 jak dlouhou dobu potřebujete (odhadem) k tomu, abyste cestu k diplomu úspěšně dokončili
 jak bude probíhat komunikace mezi vámi a vaším lektorem (např. kdo zodpovídá za
organizování lekcí, jak dlouhou dobu můžete předpokládat, než vám lektor odpoví na e-mail,
telefonát, atd.)
Tato dohoda může být kdykoli pozměněna, ale měli byste s tím oba souhlasit. Dohoda je oboustranná
záležitost. Je důležité, aby si žadatel vážil lektorova času – honění lidí kvůli schůzkám může být časově
náročné a frustující. Vzorovou dohodu naleznete v příloze 1.
Studijní cesta
Následně po úvodní lekci si vytvoříte svou studijní cestu. Jde o plán, který vytyčuje vaše cíle a
projekty v časové linii a je navrhnut tak, abyste se zaměřili na svou práci.
Jeho kopii pošlete svému osobnímu lektorovi a budete ho používat jako základ svých lekcí.
Pravděpodobně se detaily vaši studijní cesty budou časem měnit, proto si uchovejte kopie všech
verzí.
Jedna kopie bude rovněž zahrnuta ve vašem portfoliu. Pokud budete chtít svou studijní cestu
pojmout jako jeden z deseti požadovaných designů, pak bude rovněž potřeba, abyste
zdokumentovali, jak jste svou studijní cestu navrhovali a uskutečnili.
Minimálně dva roky praktických zkušeností s užitou permakulturou
To je nejkratší možný časový úsek následující po dokončení designérského kurzu, po němž můžete
získat akreditaci. Jde o minimální čas, který je třeba vynaložit na začlenění dovedností, které jste se
v rámci kurzu naučili, do svého života a práce, a praktikování permakultury tak, abyste vytvořili zjevný
základ práce. Podporovaná cesta je minimálně dva roky dlouhá.
Lekce
Osobní lekce
Poplatek za Podporovanou cestu zahrnuje čtyři hodinové lekce s vaším osobním lektorem (ty se
mohou konat jako:
 1:1 – osobní setkání
 1:1 – lekce přes telefon
 delší sezení se skupinou dalších žadatelů, které vede váš lektor (pokud lektor zvolí možnost
řídit lekce tímto způsobem)
Osobní lekce jsou zamýšlené jako pravidelné zhodnocení toho, jak pokračujete, a mohou zahrnovat:
 Podporu aktivního učení: pomáhající vám uvědomit si, jak se svým učením pokračujete
 Designérské uvažování: vedení a cílenou podporu, která vám pomůže pokračovat v rozvoji
vaší designérské práce. (Není to totéž jako lekce pro podporu designu, která je detailněji
propracovaná a obvykle konaná jako osobní setkání.)
Měli byste zvážit, jak chcete využít svůj čas při osobních lekcích a domluvit se na tom se svým
lektorem hned zpočátku. Pokud se připravujete na své lekce přemýšlením a psaním poznámek o
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svém dosavadním vývoji, pomůže vám to pokrýt je rychleji a mnohem efektivněji využít čas, který jim
je vymezen. Ke zhodnocení vyšeho pokroku doporučujeme osvojit si „čtyři otázky“ aktivního učení
(viz část o aktivním učení). Předloha, která je k dispozici v příloze č. 1, vám má pomoci přemýšlet o
své práci ještě před samotnou lekcí – být připravený vám pomůže lekci lépe využít.
Doporučujeme, abyste do své studijní cesty zahrnuli i představu o tom, kdy chcete absolvovat své
lekce. Počet lekcí zahrnutých v ceně Podporované cesty je založen na struktuře jedné osobní lekce
každých šest měsíců po dobu dvou let. Ale jde pouze o vodítko, takže si můžete vybrat své lekce
v jiných intervalech, v takových, které vám nejlépe vyhovují.
Lekce pro podporu designu
Poplatek za Podporovanou cestu zahrnuje tři lekce pro podporu designu:
 úvodní lekci, která vám pomůže vytvořit si svou vlastní cestu k diplomu;
 dvouhodinové předběžné hodnocení portfolia;
 a vaši finální hodnotící lekci (hodnocení portfolia).
Předběžné hodnocení portfolia je zaměřené na hodnocení a rady týkající se obsahu vašich
designérských prací. Všichni registrovaní lektoři jsou schopni nabídnout vám podporu designu, proto
možná budete chtít své předběžné hodnocení portfolia absolvovat se svým osobním lektorem.
Případně však tato lekce může být i s jakýmkoli jiným lektorem ze seznamu registrovaných lektorů
sdružení Permakultura.
Doporučujeme, aby se vaše předběžné hodnocení portfolia uskutečnilo v době, kdy se domníváte, že
jste zhruba na půli cesty k diplomu. Vaše hodnotící lekce jsou konkrétně věnovány obsahu vaši
designérské práce ve vašem portfoliu, spíše než diskuzi nebo reflexi vašeho procesu. Na předběžné
hodnocení portfolia si s sebou musíte přinést veškerou svou dosavadní práci, aby lektor viděl, v jaké
fázi svého procesu se nacházíte. Proto tato lekce vyžaduje, abyste se s lektorem setkali osobně. Tím
můžete získat celkové hodnocení a zpětnou vazbu týkající se obsahu vaší dosavadní práce a dostat
rady a podporu v čemkoli, co potřebujete k tomu, abyste byli připraveni zažádat o akreditaci.
Doporučuje se, abyste dokumentovali své vlastní reflexe a lektorovy zpětné vazby jak z vašich
osobních lekcí, tak i z vašeho předběžného hodnocení portfolia a jakýchkoli dalších lekcí, a to pak
začlenili do svého portfolia.
Skupiny vzájemné podpory
Doporučujeme, abyste společně s dalšími žadateli o diplom vytvořili podpůrné skupiny. Tyto skupiny
nazýváme „skupiny vzájemné podpory“. Mohou to být:





Skupiny aktivního učení – ty vás mají konkrétně podpořit v tom, abyste „zůstali na cestě“
vašeho samořízeného studijního procesu. Aby skupina aktivního učení fungovala, je třeba,
abyste se pravidelně setkávali a používali aktivní učení, „čtyři otázky“ k uspořádání vaší
reflexe a vzájemnou podporu.
Skupiny pro podporu designu – zde je využíváno vzájemné podpory při zhlédnutí obsahu
vašich designů
Kombinace aktivního učení a podpory designu: Jako skupina vyčleníte čas oběma těmto
aktivitám, buď v rámci jednoho setkání, nebo na setkáních jednotlivých.

Skupiny aktivního učení
Struktura skupiny aktivního učení
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Doporučená velikost skupiny aktivního učení jsou tři nebo čtyři lidi, kteří se budou pravidelně
scházet, aby se vzájemně podporovali ve studiu. Některé skupiny se scházejí jednou měsíčně, jiné
jednou za šest týdnů, aby se zachoval souvislý učební a reflexivní proces. Setkání může být založeno
na „čtyřech otázkách“, ale lze využívat i jiné metody. Lze upravit i obsah…cokoli, co jednotlivci ve
skupině potřebují. Tato setkání mohou být zanesena do kalendáře vaši studijní cesty.
Založení skupiny vzájemné podpory může být velmi podpůrné, protože cesta k diplomu je o
samostudiu, a pro to, abyste zůstali na cestě, se spoléháte jen na své vlastní zdroje. Místní skupiny
vzájemné podpory mohou rovněž pomoci podpořit sepjetí a udržitelnost komunity lidí, kteří se ve
vaši oblasti zajímají o permakulturu.
Ve skupinách aktivního učení se často mění členové, hlavně když nemohou dojíždět v době, kdy je
potřeba nebo když se někdo odstěhuje. Některé skupiny navrhují, že je dobré zvolit dobu k dalšímu
setkání za, řekněme, šest měsíců a pak zhodnotit, jak to jde, což členům dovoluje rozvíjet se, a bez
přílišného stresu.
Dočasné skupiny aktivního učení mohou být vytvořeny např. v rámci úvodní lekce (v tomto případě to
může vést k pravidelnému setkávání skupiny) nebo na jiném setkání v rámci cesty k diplomu, na
konvergenci, atd. Síla spočívá v různorodosti při setkáních s dalšími lidmi, z nichž lze získat podporu.
Vzdálené nebo rozptýlené skupiny vzájemné podpory
Pokud nemůžete najít nikoho, s kým byste se scházeli (lokálně), můžete vytvořit skupiny aktivního
učení na dálku. Můžete se scházet na celostátních nebo regionálních akcích, jako např. na
celostátním shromáždění nebo na permakulturní konvergenci a/nebo se můžete kontaktovat přes
telefonní hovory (Skype) nebo videokonference (Open University´s Flash Meeting). Můžete rovněž
používat e-mailové skupiny, chat a fóra, nebo sociální stránky sdílení, jako např. Facebook.
Možná chcete založit skupinu vzájemné podpory (nebo se stát její součástí), která se týká konkrétní
oblasti zájmu, např. jedlý les nebo eko-stavitelství. Tyto skupiny většinou nebývají limitovány
konkrétní oblastí a tak jsou více závislé na setkávání v rámci celonárodních shromáždění a akcí a jsou
podporovány online komunikací.
Vypracování projektu pro sdružení Permakultura
Sdružení Permakultura má obvykle řadu projektů, akcí a aktivit, které vyžadují podporu. Díky pomoci
dobrovolníků byly vytvořeny:








kurz permakulturního designu – nabídka pro profesionální designéry;
specifikace open-source databáze;
podoba webových stránek;
nový systém příruční knihovny;
pracovní skupiny, např. zemědělství, Wales, Skotsko, vzdělávání;
nové písemné materiály; a
mnoho dalších projektů.

Můžete zvážit, zda by jeden z vašich designů nemohl být nějaký projekt pro sdružení Permakultura.
Abyste se dozvěděli, jaké projekty jsou v současné době dostupné, zkontaktujte nás. Do těchto
projektů aplikujete své permakulturní a designérské myšlení a mohou být započítány do vašeho
portfolia. Některé projekty mohou vyžadovat práci v kanceláři v Leeds (severní Anglie), jiné mohou
být uskutečněny na dálku.
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Kromě práce na rozvinutí nového projektu pro sdružení Permakultura byste mohli rovněž zvážit
projekty, které by mohly prospět místní nebo regionální permakulturní síti. Příležitosti budou tak
rozdílné jako jsou rozdílné jednotlivé regiony. Kancelář sdružení vám bude schopna pomoci zjistit, co
se děje ve vaší oblasti.
Hodnocení
Doporučujeme, abyste si jednu osobní lekci nechali až do chvíle, kdy si myslíte, že jste téměř
připraveni k akreditaci. Vaše poslední osobní lekce vám může pomoci připravit se na předložení
svého portfolia k vyhodnocení. Je třeba, abyste svou práci uspořádali dohromady v lehce čtivé a
dobře prezentovatelné portfolio. Když si myslíte, že máte portfolio připravené, je třeba zařídit si své
hodnocení. To je zahrnuto v poplatku za Podporovanou cestu.
Detailní poučení o hodnocení a akreditačním procesu je uvedeno v dalších kapitolách.

Kapitola třetí: Nezávislá cesta
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Možná, že po dokončení kurzu permakulturního designu hned záměrně nepracujete na získání
diplomu, ale po pár letech praktikování permakultury můžete zjistit, že jste se vyvinuli v aktivního
permakulturistu a chcete to mít potvrzeno.
Pokud se v tom poznáváte, možná se budete zajímat o možnost získání diplomu „Nezávislou cestou“.
Nezávislá cesta je určena těm, kteří již vytvořili základ práce dostatečný k tomu, aby splnil akreditační
kritéria. Tato cesta vám umožňuje získat diplom na základě designérské práce, kterou jste vykonali od
svého kurzu permakulturního designu a v níž jste použili uznávané designérské postupy.
Pokud žádáte o přidělení diplomu Nezávislou cestou, pokračujete přímo k hodnocení a akreditačnímu
procesu. Akreditováni jste na základě vaši práce za minimálně dva roky od dokončení kurzu
permakulturního designu.
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Požadavky k registraci na akreditační proces





úspěšné ukončení kurzu permakulturního designu – pokud nejste uvedeni v databázi
absolventů, může být požadována kopie certifikátu
členství ve sdružení Permakultura
MINIMÁLNĚ dva roky praktických zkušeností s aplikací permakulturního designu – dva roky
od ukončení kurzu permakulturního designu
nemusíte žít na území Spojeného království, ale je třeba, aby bylo možné vaše designy
hodnotit v angličtině. V tomto případě je vhodnější elektronické portfolio. Musíte být rovněž
schopni dostavit se na hodnotící lekci a na akreditaci osobně.

Registrační formulář je k dispozici v příloze této příručky. Než se zaregistrujete, je důležité přečíst si
kapitoly týkající se hodnotícího procesu, akreditace a akreditačních kritérií.

Kapitola čtvrtá: Používání aktivního učení
Používání metody aktivního učení
Při cestě k diplomu se využívá metody zvané aktivní učení. Jde o proces uvažování nad svými
zkušenostmi tak, abyste určili, jak by se mohla situace nebo budoucí jednání dál vyvíjet, a používání
těchto znalostí k tomu, abyste skutečně dělali pokroky. Teorie aktivního učení byla vyvinuta v roce
1984 Davidem Kolbem, který řekl, že hlubší učení prochází cyklem konkrétních zkušeností,
reflektivního pozorování, abstraktní konceptualizace a aktivního expermintování. Aplikace naučených
lekcí do budoucích kroků poskytuje základ pro další cyklus učení.
V podstatě to znamená, že:
 něco děláme (projekt / aktivita / událost);
 pozoroujeme výsledky;
 hodnotíme výsledky a rozhodujeme, zda je potřeba nové teorie nebo dovednosti;
 vytváříme (design) novou příležitost, jak uvést vědomosti do praxe
V permalutuře se to velmi dobře překrývá s důrazem kladeným na pozorování, což je prvním z řady
principů, které uvádí David Holmgren v 'Observe and interact' (viz Permaculture: Principles and
Pathways Beyond Sustainability – Permakultura: Principy a cesty k udržitelnosti).
Všichni osobní lektoři jsou vyškoleni v práci s aktivním učením a se škálou dalších technik k podpoře
vašich vědomostí a designérských dovedností. K určení toho, kde se nyní nacházíte a co je třeba dál
udělat, jsou během lekcí a ve skupinách aktivního učení, které si sami organizujete převážně
používány 4 otázky. Jsou to:





Co se daří?
Co je náročné?
Jaké jsou vaše dlouhodobé vize a cíle?
Jaký je váš další dosažitelný krok?

Tyto otázky si můžete položit ohledně jednotlivých aspektů své práce, ohledně celého svého
studijního procesu, nebo čehokoli jiného, co zrovna uznáte za vhodné. Například:
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„Co se mi daří jako žadateli o diplom?”, nebo
„Co se mi daří na tomto akvakulturním projektu?”
Můžete si také domluvit dodatečné lekce aktivního učení s dalšími lektory, regitrovynými ve sdružení
Permakultura. To může být vhodné, zejména pokud nejste schopni zapojit se do skupin vzájemné
podpory nebo pokud cítíte, že jste „ztratili cestu“ a potřebujete další podporu ve znovuzaměření a
znovunavržení své cesty aktivního učení. (Dodatečné lekce by byly sjednány s lektorem, nebo příp. s
dalšími lektory a placeny přímo jim. Viz oddíl „Dodatečné lekce“ v kapitole o poplatcích)
Doporučení
Zvažte (po dobu dvou let) zřízení dlouhodobého diáře nebo reflektivního deníku svého studijního
procesu k zaznamenávání svých reakcí na změny, kterým budete jako student čelit. To vám zároveň
pomůže připravit se na své lekce. Může se jednat o psaný studijní deník, audio nebo video nahrávky,
blog nebo webové stránky, výtvarné vyjádření či jiné kreativní způsoby.
Kapitola pátá: Příprava portfolia
Než přistoupíte k akreditaci, po dobu minimálně dvou let budete pracovat na jednotlivých krocích a
nevyhnutelně nashromáždíte velké množství materiálů týkajících se práce, kterou děláte. Pokud
pracujete pro klienty, budete mít mnoho dokumentačních materiálů – seznamy klientů, náčtky,
základní mapy, počáteční designy, předlohy a vzory vybavení, reakce klientů, změny či dodatky, atd.
Ideálně budete dokumentovat svou práci a sestavovat své portfolio průběžně.
Pokud se věnujete práci na pozemku, shromáždíte fotografie místa, řešení, realizaci a vyhodnocení.
Pokud navrhujete a plánujete komunitní akce, jako např. setkání v rámci přeměny města, budete mít
k dispozici počáteční myšlenky, vyhodnocení situace a zúčastněných lidí, plakáty, minutáž, návrhy na
vývoj funkce skupiny atd. Pokud navrhujete potravinovou nebo energetickou strategii pro svůj dům,
zde budou materiálem jednotlivé kroky designérského cyklu…i kdyby mělo jít o nejmenší design ve
vašem nejmenším pokoji, budete dělat návrhy.
Musíte být schopni odprezentovat svou práci těm, kteří vám poskytnou zpětnou vazbu, hodnocení a
akreditaci. To zahrnuje vašeho osobního lektora, vaši podpůrnou skupinu, další designéry nebo místní
permalukturní skupiny.
V portfoliu může být využito množství různých druhů nosičů:
 tvorba webových stránek, které zahrnují veškeré dokumenty, návrhy a fotografie;
 papírová složka (jako portfolio výtvarníka), která prezentuje to nejlepší z vašich designů;
 multimediální složka, která může obsahovat film nebo video z nějaké pozemkové nebo
komunitní akce;
 elektronická složka, která představuje designy a to, jak splňují jednotlivá kritéria.
Je třeba, aby tato práce byla dostupná pro hodnotící lekci, ale také pro vaši akreditační komisi a jejího
předsedu. Nemusí to být každý kousek papíru, který jste pokreslili ani každá fotografie, kterou jste
udělali. Dejte dohromady ty nejdůležitější dokumenty, které by doložily, jak byl váš design vhodný,
efektivní a jak byl oceněn.
Co je však důležité, měli byste ukázat, jak jste zřetelně a s rozvahou použili proces permakulturního
designu. Měla by být rovněž zahrnuta oblast etiky a principy, a práci byste měli jasně a srozumitelně
porovnat s hodnotícími kritérii. Váš lektor, akreditační komise a její předseda by to neměli hledat
mezi kupou složek, atd.
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V tomto vám může více pomoci váš lektor. Doporučujeme, aby byly ve vašem portfoliu zahrnuty
následující čtyři položky:
 deset vašich designů
 zhodnocení příslušných aktivit
 stručný přehled jak splňujete hodnotící kritéria
 váš životopis coby permakulturního designéra
Zhodnocení příslušných aktivit
Co je to?
Jde o shrnutí vašeho vývoje coby permakulturního designéra. Cíl tototo dokumentu je dvojí:
 pomoci vám shrnout váš vývoj od kurzu permakulturního designu
 poskytnout lektorům shrnutí vašich aktivit během vaši cesty aktivního učení a tím jim
umožnit zhodnotit vaši připravenost k akreditaci. Tento dokument bude zároveň shlédnut
akreditační komisí.
Co vše by v něm mělo být zahrnuto?
Úvod
Nastiňte svůj výchozí bod, klíčové studijní body a to, kde se nacházíte nyní. Pokud možno dělejte
odkazy na svou cestu aktivního učení.
Hlavní obsah
 Zmiňte se o třinácti oblastech práce, blíže zmíněných ve třetím akreditačním kritériu, a
podrobně popiště ,jaké jsou hlavní oblasti aktivity, na kterou se zaměřujete.
 Projděte 10 designy, které předkládáte ve svém portfoliu – možná budete spíš chtít
odkazovat na materiály ve svém portfoliu než detailně vysvětlovat samotný design (např. pro
více detailů viz strana 3 v mém portfoliu).
 V kontextu každého designu a z pohledu vaší zkušenosti coby permakulturního designéra se
zaměřte na to, co jste se ze svých designérských zkušeností naučili a co byste v budoucnu
mohli dělat jinak.
 Mohli byste nastínit, kde jste užili konkrétních principů a proč, čímž lze ukázat, že je
začleňujete do své práce, a také dát příklady, jak jste zahrnuli ozátku etiky.
Závěr
Začleňte sem také krátké shrnutí toho, co bylo již řečeno, včetně stručného přehledu svých
budoucích kroků.
Stručný přehled, jak splňujete hodnotící kritéria
Co je to?
Jde o dokument, který má jasně ukázat, jak splňujete hodnotící kriteria. Jeho cílem je:
 pomoci vám zkontrolovat, že splňujete kritéria a rozpoznat případné mezery;
 ukázat vašemu osobnímu lektorovi, že jste připraveni a pokud ne, tak kde potřebujete
podporu; a
 před akreditací umožnit akreditační komisi, aby zkontrolovala, že splňujete jednotlivé
požadavky.
Jak bych měl (a) toto shrnutí napsat?
Doporučujeme vycházet z nadpisů archu „Hodnotící kritéria“ a pod každé z nich napsat krátký
odstavec nastiňující jak dané kritérium během toho, co praktikujete permakulturu, splňujete, a kde je
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to v designech, které předkládáte, označeno. Velmi jednoduchý způsob vypracování shrnutí viz
předloha v příloze č. 1.
Životopis permakulturního designéra
Co je to?
Jde o určitou verzi klasického životopisu. V podstatě se po vás požaduje, abyste napsali jednu stranu
o sobě a o tom, proč jste dobrým permakulturním designérem. Nebojte se být tvořiví – jen
nezapomeňte, že je třeba, aby to bylo snadno čitelné a pochopitelné pro budoucí klienty.
Cílem je:
 pomoci vám připravit se jako permakulturní designér na hledání práce; a
 umožnit sdružení Permakultura vybudovat pro Registr designérů komplexní evidenci
praktikujících permakulturních designérů.
Co vše sem mám zahrnout?
Na rozdíl od standardního životopisu tento životopis nevyžaduje detaily týkající se vzdělání a
dosavadní práce - pokud ovšem necítíte, že je to obzvlášť důležité pro práci permakulturního
designéra, kterou děláte / chcete dělat.

Doporučujeme, abyste sem zahrnuli:
 své kontaktní údaje a pracovní název, pokud nějaký máte
 náležité kurzy a kvalifikace
 detaily jakékoli podstatné pracovní zkušenosti (placené nebo dobrovolné; designérské práce,
atd.)
 cokoli dalšího, co by podle vás mohlo zaujmout potenciální klienty a pomoci jim porozumět
tomu, jak praktikujete permakulturu a jak to bude prospěšné pro jejich vlastní potřeby.
Zapřemýšlejte nad tím, kdo bude vašimi potenciálními klienty a svůj životopis (nebo celou
řadu životopisů!) zaměřte na tyto skupiny. Například, pokud děláte „virtuální“ permakulturu,
jako třeba školení zaměřené na zlepšení řízení lidí, nebo rozvoj udržitelného organizačního
systému, atd., potom možná již máte reference od klientů.
Kapitola šestá: Hodnocení portfolia
Tato lekce je prvním krokem k akreditaci permakulturního designéra. Budete mít čas prodiskutovat
svou práci s lektory, detailně vysvětlit některé ze svých designů a prokázat, jak splňujete akreditační
kritéria.
Váš osobní lektor vám může pomoci rozhodnout, zda jste připraveni k tomu, aby bylo vaše portofio
zhodnoceno. Nebo můžete rovněž využít předlohu „Hodnocení akreditačních kritérií“ v příloze č. 1.
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Jak probíhá hodnocení portfolia?
Dva registrovaní lektoři posoudí vaše portfolio a zhodnotí vaši práci v souvislosti s akreditačními
kritérii. A to buď oba zároveň, nebo nejprve jeden a po odeslání a přijetí portfolia i druhý. Vzdálenost
a dostupnost lektorů může vyžadovat různé alternativy, proto v tomto ohledu nic nepředepisujeme.
Berte prosím v úvahu, že lektoři jsou žádáni, aby nehodnotili práci žadatelů, u kterých by mohlo dojít
k reálnému nebo vnímatelnému střetu zájmů. Například nejlepší přítel, kolega, rodinný příslušník
nebo partner.
Před hodnocením je důležité určit, kterého z hodnotících lektorů budete chtít jako předsedu své
akreditační komise. Rozmyslete si preferovaný den a místo konání, aby vám lektoři mohli sdělit, zda
jsou k dispozici.
Z této lekce jsou možné tři závěry. V každém z nich se lektoři dohodnou na doporučeních a pak o
závěru uvědomí žadatele a kancelář sdružení Permakultura.
1. Připravený, není třeba další práce
Pokud se oba lektoři hodnotící vaši práci shodnou, že splňujete kritéria, potom doporučí, že můžete
přistoupit k akreditaci. O svém rozhodnutí uvědomí jak vás, tak také kancelář sdružení Permakultura.
Lektoři vám rovněž poskytnou zpětnou vazbu ohledně vašeho portfolia a kvality vaší práce, návrhy na
nové oblasti studia a rozvoje, nové dovednosti, atd.
2. Téměř připravený, je třeba ještě zapracovat
Pokud jste podle hodnocení lektorů téměř připraveni, ale je třeba, abyste udělali nějaké menší
dodatky nebo změny ve svém portfoliu, seznámí vás s konkrétními věcmi, které je třeba udělat,
abyste splňovali požadovaná kritéria. Následně máte šest měsíců na to, abyste provedli potřebné
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změny a své portfolio oboum lektorům znovu předložili. Za to nebude požadován žádný další
poplatek, ačkoli bude třeba respektovat čas lektorů a zajistit, abyste dané změny prezentovali
najednou.
3. Nepřipravený
Pokud po vás v rámci svého hodnocení lektoři požadují udělat větší změny v portfoliu, abyste
splňovali akreditační kritéria, uvědomí jak vás, tak kancelář sdružení Permakultura, že nejste
připraveni přistoupit k akreditaci. K tomu dojde, pokud je práce požadovaná ke splnění kritérií
zásadní. Hodnotící lektoři vystaví zprávu, ve které rozepíší seznam věcí, které je podle nich třeba
udělat. Pokud se to stane, budete potřebovat více času na vykonání doporučené práce, a toho si
můžete vzít, kolik jen budete potřebovat. Až budete připraveni, můžete znovu zažádat o akreditaci.
V tomto případě bude však třeba, abyste zaplatili za další hodnocení portfolia.
Poznámky pro ty, kteří jdou Nezávislou cestou
1. Před registrací zkompletujte své portfolio, abyste zjistili, zda splňujete nebo nesplňujete
akreditační kritéria.
2. Když usoudíte, že jste připraveni, můžete zkontaktovat sdružení Permakultura a zaregistrovat
se (viz formuláře na konci této příručky).
3. Pak se můžete domluvit na svém hodnocení portfolia (viz výše). Pokud je toto úspěšné, jste
schopni přistoupit k samotné akreditaci (viz další kapitola), která je však podmíněna
jakýmikoli menšími dodatky nebo změnami doporučenými lektory.
4. Pokud je podle lektorů potřeba udělat ve vašem portfoliu větší změny či dodatky, abyste
splňovali hodnotící kritéria, potom uvědomí vás i kancelář sdružení Permakultura, že nejste
připraveni přistoupit k akreditaci. K tomu dojde, pokud je práce požadovaná ke splnění
kritérií zásadní. Detailně popíší vše, co je třeba udělat. V tomto bodě pak máte následující
možnosti:
 nepokračovat; nebo
 zůstat na Nezávislé cestě a uskutečnit doporučenou práci za takovou dobu, která na ni
bude potřeba, a pak, až se budete cítit připraveni, projít celým procesem znovu; nebo
 zapsat se na Podporovanou cestu.

Kapitola sedmá: Akreditace
Akreditace je druhým stupněm k tomu, abyste se stali akreditovaným designérem a je to veřená
událost, při níž prezentujete svou práci před akreditační komisí a přizvanými diváky. Akreditace je
rovněž oslavou vaši způsobilosti být permakulturním designérem.
Organizace vaši akreditace
Pokud jste byli úspěšní při hodnocení portfolia a bylo vám doporučeno přistoupit k akreditaci,
můžete se na ni začít připravovat. Je třeba se rozhodnout, zda chcete zorganizovat svou vlastní akci
nebo se přičlenit na nějaké již zorganizované setkání. Jednotlivé alternativy můžete probrat se svým
osobním lektorem.
Akreditace v rámci celostátního shromáždění
Můžete se rozhodnout pro akreditaci v rámci regionální nebo celostátní akreditace, která je
organizována jako součást setkání v souvislosti s diplomem, nebo v rámci regionální či celostátní
permakulturní konvergence. Je mnohdy jednodušší začlenit svou akreditaci do jedné z těchto
událostí, kde je již zajištěno místo konání, občerstvení a další logistika. Navíc kvalifikovaní členové
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akreditační komise budou dostupní všichni na jednom místě spíš, než kdybyste akci měli organizovat
sami. Je třeba se ujistit, že jste dali vědět dostatečně dopředu (ne jak se vám to zrovna naskytne!),
aby pro vás bylo vytvořeno místo v harmonogramu. Nevýhodou je, že se taková akce může konat
poměrně daleko od vašeho bydliště, takže tím se snižuje možnost, aby se vaší akreditace zúčastnili
vaši klienti, přátelé a rodina. Velkou výhodou však je to, že budete mít možnost prezentovat svou
práci před dobře informovaným publikem, zeširoka rozšířit svou práci do sítě a účastnit se
akreditačních prezentací dalších lidí.
Organizování vlastní události
Pokud chcete uspořádat něco lokálního/místního, což má své výhody, a chcete, aby to s vámi někdo
organizoval, přesvědčte se, že jsou i další lidé připraveni k akreditaci v podobný čas jako vy.
Bude třeba dohodnout datum, místo konání, čas, občerstvení, a také vše, co potřebujete
k prezentaci, jako např. digitální projektor nebo jiné vybavení. Rozpošlete pozvánky co možná
nejdříve a zkontaktujte předsedajícího diplomanta, který vám může pomoci sestavit harmonogram
události a vysvětlit vám, co je třeba. Na webových stránkách sdružení Permakultura je k nalezení
průvodce pořádatele kurzů
(course convenors' guide), v němž je k dispozici řada užitečných seznamů pro připravování
podobných událostí (jenom events). Bude vám dána příležitost, aby byla vaše akreditační
událost/akreditace uvedena na stránkách sdružení Permakultura.
Co dělat, pokud jste se rozhodli přistoupit k akreditaci
Vyplňte akreditační formulář (viz příloha 1) a oznamte v kanceláři sdružení Permakultura, že máte
v úmyslu přistoupit k akreditaci. Sdělte jednotlivé detaily ohledně dne a místa konání. Pokud jdete
Nezávislou cestou, bude rovněž třeba za akreditaci zaplatit.
Výběr předsedy akreditační komise
V ideálním případě požádáte jednoho z lektorů hodnotících vaše portfolio, aby byl předsedou vaší
akreditační komise. Je třeba, aby měl minimálně dvě hodiny času před samotnou událostí na
prostudování vašeho portfolia a jeho porozumění. Takže pokud je předseda vaší akreditační komise
jedním z lektorů, kteří hodnotili vaše portfolio, nebudete muset již platit žádné další poplatky. Pokud
však toto není možné, můžete si z Registru lektorů sdružení Permakultura vybrat jiného lektora, aby
byl předsedou vaší komise, ale v tomto případě bude třeba, abyste zaplatili dodatečné náklady
spojené s posouzením práce. Poplatek se v tomto případě platí přímo lektorovi, o kterého se jedná.
Prezentace
Prezentace by měla trvat 45 minut. Je určena pro akreditační komisi a pro jakékoli další diváky, které
si pozvete.
Odrezentovat svou práci před diváky může být stresující, ale můžete si svou prací být jistí, protože
byla nezávisle ohodnocena jako dostatečně dobrá k akreditaci. Bude vám poskytnuta zpětná vazba na
vaši práci a prezentaci a dozvíte se rozhodnutí o udělení diplomu. Událost by měla vyvrcholit úžasnou
oslavou vašeho úspěchu.
Cíl prezentace je trojí:
 Příležitost doplnit či rozšířit to, co je uveddeno ve vašem portfoliu a dokázat své komisi a
hodnotitelům, že splňujete akreditační kritéria.
 Umožnit své komisi a hodnotitelům setkat se s vámi osobně a položit vám případné otázky,
které by mohli mít
 Oslava vaši práce coby permakulturního designéra.
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Konkrétní struktura, kterou si vyberete pro prezentaci, je na vás. Můžete stát a mluvit, promítat
prezentaci, prezentovat jeden ze svých designů či produktů nebo vytvořit virtuální exkurzi po místě
realizace. Před akreditací si můžete v rámci podpůrné skupiny vyzkoušet různé metody. Samozřejmě
stojí za to si prezentaci dopředu připravit a vyzkoušet si časové rozvržení.
Akreditační komise
Svou práci prezentujete skupině lidí, kteří tvoří vaši akreditační komisi a jsou vedeni předsedou.
Požadavky pro tuto skupinu jsou uvedeny níže a obvykle si tuto komisi pro svou akreditaci pozvete a
uspořádáte sami. Pokud se má akreditace konat v rámci konvergence nebo jiné podobné události,
pak je vše jasné.
Váš osobní lektor nebo sdružení Permakultura vám pomůže zkontaktovat se s dalšími lidmi, kteří by
mohli tvořit součást vaší akreditační komise. Ta by měla být tvořena převážně z držitelů diplomu a
žadatelů o diplom nabízejících pravdivé hodnocení. Publikum může být tvořeno dalšími žadateli o
diplom, členy kolegia absolventů, přáteli, rodinou, klienty, kolegy, atd.
Členové akreditační komise musí mít certifikát o absolvování kurzu permakulturního designu a na
základě toho být členy kolegia absolventů. Doporučujeme minimálně pět lidí, maximálně sedm.
Taková komise se skládá z následujících:


Předseda akreditační komise: Držitel diplomu, který předsedá celé akreditaci a který by měl
být držitelem diplomu po dobu minimálně dvou let. Tento člověk má přiměřené zkušenosti
s řízením akreditace. Obdržel náležitý výcvik a/nebo podporoval předsedu akreditační komise
na dvou předchozích akreditacích.



Držitelé diplomu: Kromě předsedy by měl být přítomen minimálně jeden další držitel
diplomu (v ideálním případě další dva). U těchto není nutné, aby se předtím účastnili jiné než
své vlastní akreditace. Akreditace pro ně může znamenat být „ve stínu“ předsedy komise, a
tak získat nezbytné zkušenosti, aby se v budoucnu sami mohli stát předsedy.



Minimálně dva žadatelé o diplom, z toho alespoň jeden, který zná práci prezentujícího
žadatele, jako například někdo z jeho podpůrné skupiny.

Pokud je třeba dalších lidí, aby byl dosažen počet minimálně pěti lidí, mohou být do komise přizváni
členové kolegia absolventů. Obvykle by to vypadalo takto:
Držitelé diplomu

Žadatelé o diplom

Kolegium absolventů

Min.

Max.

Ideál

Min.

Max.

Ideál

2 včetně
předsed
y

5

3

2

5

3

Maximálně 3

27

Role akreditační komise
Akreditační komise musí být obeznámena s akreditačními kritérii a jednat během celého procesu
pozitivním a podpůrným způsobem. Mají tři hlavní povinnosti:
 po zhlédnutí portfolia a prezentace zhodnotit práci žadatele;
 poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu; a
 učinit návrh co se týče vhodnosti žadatele k udělení diplomu.
K zapsání hodnocení akreditační komise použije list „Akreditační hodnocení“. Předseda je provede
procesem, v rámci něhož projednají zpětnou vazbu, kterou by chtěli žadateli poskytnout, a hodnotící
posudek (jak je popsáno níž).
Role předsedy akreditační komise








V ideálním případě bude předsedou akreditační komise jeden ze dvou lektorů, kteří rozhodli,
že může žadatel přistoupit k akreditaci. Pokud se nejedná o takový případ, budou dány
předsedovi komise 2 placené hodiny před samotnou akreditací na zhodnocení portfolia.
Při akreditaci informuje předseda akreditační komisi o průběhu akreditace a o kritériích,
podle nichž je žadatelova práce hodnocena.
Sleduje prezentaci a dělá si poznámky pro následnou diskuzi s akreditační komisí.
Pokládá žadateli objasňující otázky, a pokud je třeba, žádá o nastínění důkazů.
Po prezentaci vede akreditační komisi k hodnocení žadatele s ohledem na akreditační
kritéria. Skupina musí společně učinit rozhodnutí, zda žadateli udělí diplom nebo zda bude
třeba, aby ještě dále pracoval.
Vede akreditační komisi při poskytování zpětné vazby žadateli.
Pokud bude žadatel doporučen k udělení diplomu, předseda komise musí vyplnit všechny
náležité materiály a poslat je sdružení Permakultura, aby mu byl zhotoven certifikát o získání
diplomu.

Rozhodnutí o udělení diplomu
Kde je to možné, je rozhodnutí o udělení diplomu schváleno na základě konsenza. V případě, že
nedojde k jednoznačnému odsouhlasení, myšlenky jednotlivých členů komise jsou využity k tomu,
aby bylo rozhodnutí dosaženo. Přihlíží se i k návrhům lektorů. Pokud dojde mezi členy komise
k neshodě, převažuje názor většiny. Pokud je to nezbytné, konečné rozhodnutí provede předseda
akreditační komise. V tomto případě bude předsedou poskytnuta komisi zpětná vazba ohledně
rozhodnutí.
Časové rozvržení akreditace
Doporučuje se, aby před formálním začátkem akreditace bylo žadatelovo portfolio k dispozici
veřejnosti a akreditační komisi, aby si ho mohli prohlédnout.
Příprava
1. Úvod (zajištěný předsedou akreditační komise)
2. Vysvětlení kritérií (pokud je třeba)

Doba trvání v minutách
5
5

Prezentace
3. Žadatelova prezentace
4. Otázky pro objasnění z řad akreditační komise / diváků
5. Přemístění akreditační komise
6. Diskuze a zpětná vazba akreditační komise,
 Diskuze v párech

45
15
5
30
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Řada hodnocení s přihlédnutím ke kritériím
Řada doporučení
Příprava oznámení doporučení

Zpětná vazba a rozhodnutí
7. Znovushromáždění a pronesení doporučení
8. Zhodnocení žadatelovy práce

10
5

Celková doba trvání

2 hodiny

A pak oslava!
Certifikát a zařazení do registru držitelů diplomu
Pokud je vaše akreditace úspěšná, obdržíte certifikát o získání diplomu. Budete požádáni, abyste
vybrali jeden nebo dva ze svých nejlepších designů, které pak budou umístěny do archivu sdružení
Permakultura, aby tak mohla být vytvořena sbírka dobrých designů jako důkaz permakulturní
designérské práce v komunitě. V ideálním případě půjde o elektronický dokument, který bude
umístěn na webových stránkách, aby ho mohli ostatní vidět a učit se z něj.
Vaše jméno bude přidáno do Registru držitelů diplomu. Pak, pokud si to budete přát, se budete moci
vyškolit coby lektor a podporovat tak systém, aby se dále rozvíjel.

Kapitola osmá: Akreditační kritéria
Abyste úspěšně zakončili cestu k diplomu za užitý permakulturní design, musíte být schopni prokázat,
že:
1. umíte vytvořit detailní permakulturní designy;
2. převádíte permakulturní teorii do praxe a činíte náležité změny ve svém životním stylu a
pracovní praxi; a
3. používáte permakulturu po dobu minimálně dvou let od ukončení designérského kurzu.
Poznámky, které vám pomohou vytvořit portfolio, jež splňuje požadovaná kritéria, jsou uvedeny na
konci této kapitoly.
Základní kritéria
1. Předvedení designérských dovedností
“Proces užívání nástrojů a procesů permakulturního designu k vytvoření fungujících projektů nebo
designů pro klienta.“
Prošli jste mezinárodním designérským procesem mnohokrát používajícím teorii a metody
permakulturního designu. Ve svém portfoliu prokážete, že:
 umíte správně a vhodně využít běžně uznávané designérské struktury;
 jste schopni využít řadu nástrojů, technik a procesů;
 umíte použít metody, které vyhovují danému klientovi a situaci;
 umíte vytvořit designy, které jsou srozumitelné, ucelené a efektivní;
 umíte vybrat materiály a vytvořit vhodnou prezentaci a dokumentaci pro klienty a třetí
osoby;
 jste schopni prokázat pokrok ve svých schopnostech a svém studiu;
 jste dosáhli určité plynulosti s řadou designérských nástrojů a metod.

29

Doporučujeme, aby jeden z designů ve vašem portfoliu byla vaše studijní cesta k diplomu a její
ohodnocení.
2. Aplikace permakultury do vlastního života
“Proces užívání permakulturní etiky, principů a designérských strategií ke zlepšení udržitelnosti
vašeho vlastního života a domácnosti.“
Můžete uvést změny, které jste učinili k tomu, abyste se dostali blíže udržitelnému způsobu života,
v souladu s rámcem permakulturní etiky. Design a realizace těchto změn se může objevit ve vašem
portfoliu jako příklad demonstrace designérských dovedností (viz výše). Toto názorně prokážete tím,
že:
 použijete interview s klientem, základní mapu či jiné metody k vymezení výchozího bodu
souběžně s dalšími informacemi souvisejícími s danou tématikou;
 budete odkazovat na teorii designu a vysvětlíte, jak byla permakultura užita k vytvoření
řešení;
 doložíte, jak jste toto navrhované řešení zrealizovali;
 zahrnete hodnocení tohoto úspěchu.
3. Aplikace permakultury do práce a projektů
“Proces užívání permakultury v rámci dané situace k vytvoření nových systémů a zdrojů.“
Budete schopni demonstrovat, jak jste užili permakulturní teorie a praxe v období minimálně dvou let
od dokončení kurzu permakulturního designu, a to alespoň v jedné z následujících oblastí:
 Rozvoj pozemku: Navrhování a práce na vašem vlastním nebo jiném pozemku a vytváření
fungující ukázky permakultury.
 Designérské poradenství: Vytváření permakulturních designů pro druhé. Designéři, kteří si
přejí akreditaci v této oblasti, by neměli doložit méně než deset designů.
 Administrace: Řízení, organizace nebo asistence v rámci skupin, sdružení a ústavů a rozvoj
organizačních strategií v permakulturní práci
 Vzdělávání: Práce na studijních plánech, osnovách, učebních materiálech nebo přípravách
pro kurzy v permakulturním vzdělávání a výcviku.
 Finance: Příprava nebo řízení finančních systémů pro etické investice nebo jiných finančních
systémů.
 Družstevní organizace: Založení nebo provozování družstev disponujících půdou nebo jiným
majetkem a sledujících etické cíle, nebo management pozemků pro spřízněné organizace.
 Zřízení a realizace systému: Zakládání nebo provozování školek, zemních systémů, strategií
ochrany půdy nebo dodávky produktů či služeb permakulturní komunitě. Práce na realizaci
navržených systémů.
 Umění, media, kultura a komunikace: Vytvoření nebo spravování publikací nebo
audiovizuálních a smíšených médií pomáhá komunikaci a vzdělávání v permakulturní
komunitě. Psaná, tvůrčí, umělecká nebo kulturní práce, která rozvíjí schopnost veřejnosti
porozumět permakultuře. Viz „Šíření“ v doplňujících kritériích.
 Výroba: Zavedení a řízení strategií nebo workshopů produkujících hardware nebo zboží pro
využití v permakulturním designu či jiných základních technologií. Zkoumání a nabízení
takových technologií.
 Rozvoj komunity: Plánování, realizace nebo výpomoc při projektech rozvíjejících komunity,
městské systémy, vesnice nebo práce se znevýhodněnými skupinami. Viz „Budování
komunity“ v doplňujících kritériích. Rozvoj komunity může rovněž zahrnovat rozvoj a podporu
samotné permakulturní sítě. Viz „Vyváženost“ v doplňujících kritériích.
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Architektura: Navrhování a výstavba nízkonákladových a nízkoenergetických obydlí a
struktur.
Výzkum: Značné přispění do oblasti akademického výzkumu týkajícího se permakulturních
systémů a potřeb. Viz „Zhodnocení a výdaje v doplňujících kritériích.
Obecné / Jiné: Pokud vaše práce nepasuje do žádné z výše uvedených kategorií, může být,
pokud je zřejmé, jak byla permakultura využita, zvlolena tato kategorie.

Toto kritérium můžete doložit ve svých deseti designech a shrnutí souvisejících aktivit. Každý větším
projektem doložíte, jak jste permakulturní teorii a praxi aplikovali.
Doplňující kritéria
Doplňující kritéria přidávají vašemu studiu a síti hodnotu. Prokázání splnění těchto kritérií není
povinné. Na každé z doplňujících kritérií může být nahlíženo jako na část, která souvisí se třetím
základním kritériem – aplikací permakultury.
4. Šíření permakultury
“Proces sdílení vaší práce s ostatními.”
Projevujete, že jste ochotní a aktivní ve sdílení své práce s ostatními, a to prostřednictvím:
 psaní článků do časopisů;
 poskytování případových studií a článků na webové stránky sdružení Permakultura;
 provádění návštěvníků jednotlivými projekty;
 vedení workshopů, poskytování rozhovorů a prezentací;
 hledání příležitostí k předávání vědomostí na kurzech.
5. Budování komunity
“Aktivní proces rozvoje podpůrných sociálních sítí.”
Vaše práce dokládá porozumění tomu, jak může rozvoj designérských dovedností pomoci vytvořit
možnost soběstačnosti a sebeurčení v jakékoli komunitě, jíž jste součástí nebo k níž se přidružujete.
To může být doloženo:
 zakládáním podpůrných skupin a přispíváním do nich;
 pořádáním kurzů nebo jiných akcí;
 aktivitou při rozvoji místní permakulturní skupiny;
 podporou nebo rozvojem místní bio-regionální sítě nebo přeměny města
 projekty místní komunity, např. LETS, eko-školy, komunitní kompostování, sdílení aut, atd.
6. Vyváženost
“Proces oboustranné podpory mezi vámi a dalšími permakulturními jednotlivci a sítěmi.“
Vyváženost znamená dávání a získávání podory ve stejné míře. Můžete prokázat vývoj od potřeby
jednostranné podpory vašeho rozvoje permakulturní sítí směrem k vlastní aktivitě při poskytování
podpory druhým v rámci sítě. To může být doloženo:
 podporováním místních permakulturních kurzů;
 vytvořením krátkého propagačního filmu o vaší místní skupině
 pomocí znovu rozvinout finanční systém místní permakulturní skupiny na základě vlastních
dovedností;
 podporováním dalších permakulturistů zdokumentovat a zaznamenat jejich práci;
 dobrovolnictvím v podpoře nebo vývoji nějakého projektu v rámci sdružení Permakultura.
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7. Zhodnocení a výdaje
„Proces rozšiřování znalostí a porozumění permakulturním systémům, jako např. jejich efektivnosti
a celkovým nákladům.“
Vaše práce prokazuje, že zohledňujete její efektivnost - když porovnáváte vstupní náklady, zdroje a
snahy s výstupními výnosy, zdroji a efektivitou. Obvykle mohou permakulturní náklady zahrnovat
vedle obvyklejších aspektů, jako je čas, materiál a finanční prostředky, také nadbytečnou práci,
znečištění a vliv člověka. To může být doloženo dokončenými poznámkami a systémovým
hodnocením jako například:
 rozšířenou analýzou vstupů a výstupů designu / systému;
 analýzou ekologické stopy permakulturního systému;
 analýzou nákladů a výnosů designu;
 srovnávacím průzkumem mezi dvěma odlišnými přístupy;
 jinými průzkumnými aktivitami, které přispívají k pochopení permakultury a povědomí o
efektivnosti permakulturních systémů.
Poznámky















Pokud jste se ve své práci zaměřili na dovednosti a aktivity designérského poradce
(„Designérské poradenství v kritériu č. 3), bude po vás požadováno, abyste předložili
minimálně deset designů. Deset návrhů je stále doporučováno jako dobrý základ k dokončení
dostatečné práce v jakékoli oblasti, kterou jste si vybrali. Jde však spíš o doporučení než o
striktní pravidlo. Během svých lekcí můžete požádat o radu a zjistit tak, zda jste vytvořili
dostatečný základ práce.
Všechny designy se nemusí týkat práce na pozemku.
Všechny designy nemusí být zrealizovány, ale doporučuje se, aby většina z nich zrealizována
byla (tak, aby bylo možné je pozorovat a učit se z nich).
Některé designy mohou být pouhým konceptem, ale některé musí být zpracovány detailně.
Kde bylo využito nápadů jiných lidí a inspirací, je třeba na ně odkázat.
Designérské metody a postupy mohou být čerpány z široké škály zdrojů. Pokud nejsou
čerpány z permakulturní literatury, mělo by na ně být odkázáno.
V portfoliu by mělo být patrné a snadno pochopitelné, kde a jak bylo permakultury využito.
Ke každému projektu mohou být přidány komentáře, ty pomohou hodnotitelům a
akreditační komisi. V nich mohou být uvedeny informace o užitém designérském postupu, o
tom, kde se objevují jednotlivá stádia vámi vybrané struktury, a jak byly aplikovány jednotlivé
principy permakultury a etika.
Australský permakulturní institut původně uděloval diplomy s ohledem na seznam oblastí
permakulturní práce. Seznam uvedený pod kritériem č. 3 – Aplikace premakultury – byl
pozměněn a rozšířen, založen na zkušenosti, byla přidána možnost „obecné / jiné“ a odkaz na
propojení s doplňujícími kritérii.
Čtyři doplňující kritéria ukazují na to, jak se žadatelova práce vztahuje k permakulturní síti a
širší komunitě. Doplňující kritéria by měla být více patrná ve vašem vyhodnocení aktivit než
v popisech konkrétních designů. Tato kritéria můžete zdůraznit tím, že na ně konkrétně
poukážete nebo tím, že je zviditelníte v jednotlivých částech designérské práce.
Jedno nebo více doplňujících kritérií mohou být hlavním předmětem žadatelova projektu,
důvodem pro jeho rozvoj a v tom případě jednou z vybraných kategorií v základním kriteriu č.
3 – „Aplikace permakultury“.
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Kapitola devátá: Poplatky za diplom a další výdaje
Současné poplatky jsou tou nejlepší dosažitelnou bilancí mezi ohodnocením času lektorů, zajištěním
stáletrvající údržby a rozvojem systému, včetně jeho udržování v cenové dostupnosti.
Členské poplatky sdružení Permakultura
Všichni žadatelé o diplom musí být po celou dobu své studijní cesty členy sdružení Permakultura. To
platí i pro ty, kteří se vydali Nezávislou cestou a kteří se následně zaregistrovali k akreditaci.
Snížený poplatek
Standardní poplatek
Domácnost
Skupina
Společnost/Podnik

Doživotní členství

15 liber
24 liber
30 liber
40 liber
Až tři členové vaší skupiny se mohou
zaregistrovat jako žadatelé o diplom.
80 liber
Až tři členové vaší společnosti/vašeho
podniku se mohou zaregistrovat jako
žadatelé o diplom.
400 liber

Poplatky – Podporovaná cesta
Členství jak je uvedeno výše
Registrační poplatek
Dva roky roční poplatek (2 x 10 liber/rok)
Úvodní lekce (2hod. x 30 liber)
Předběžné hodnocení (2hod. x 30 liber)
Hodnocení portfolia – 2 lektoři (2x2.5hod. x 30 liber)
Osobní lekce (4 x 30 liber)
Řízení a rozvoj systému
Akreditační poplatky
Poplatek předsedajícímu diplomantovi (2hod. x 30 liber)
Rozvoj systému & Zajištění kvality
Certifikát a registrace
CELKOVÁ ČÁSTKA ZA PODPOROVANOU CESTU

30 liber
20 liber
60 liber
60 liber
150 liber
120 liber
60 liber
60 liber
20 liber
20 liber
600 liber

Poplatky – Nezávislá cesta
Členství jak je uvedeno výše
První platba – poplatky za hodnocení
Registrační poplatek
Hodnotící lekce – 2 lektoři (2x2.5hod. x 30 liber)
Celkem

30 liber
150 liber
180 liber

Druhá platba – poplatky za akreditaci
Poplatek předsedovi akreditační komise (2hod. x 30 liber)
60 liber
Rozvoj systému & Zajištění kvality
20 liber
Certifikát a registrace
20 liber
Celkem
100 liber
CELKOVÁ ČÁSTKA ZA NEZÁVISLOU CESTU
280 liber
Možnosti přizpůsobení plateb
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Jsme schopni nabídnout bezúročné flexibilní platební podmínky. K projednání kontaktujte, prosím,
finance@permaculture.org.uk. Podporovanou cestu můžete splácet po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Všechny poplatky je však třeba splatit před akreditací.
Platba po dobu dvou let
Měsíčně: Počáteční záloha 60 liber, plus 24 splátek po 22.50 librách
Čtvrtletně: Počáteční záloha 60 liber, plus 8 splátek po 67.50 librách
Platba po dobu tří let
Měsíčně: Počáteční záloha 60 liber, plus 36 splátek po15 librách
Čtvrtletně: Počáteční záloha 70 liber, plus 12 splátek po 45 librách
Platba po dobu čtyř let
Měsíčně: Počáteční záloha 68 liber, plus 48 splátek po11.50 librách
Čtvrtletně: Počáteční záloha 60 liber, plus 16 splátek po 35 librách
Platba za Nezávislou cestu na splátky
První platba: Počáteční záloha 30 liber, plus 5 měsíčních splátek po 30 librách
Druhá platba: Počáteční záloha 40 liber, plus 3 měsíční splátky po 30 librách
Vrácení peněz
Nevrací se registrační poplatky, roční poplatky z let, které již byly ukončeny ani poplatky za stávající
rok. Vrací se pouze poplatky za lekce, které se neuskuteční.
Další možné výdaje
Cestovní náklady spojené s lekcemi
Za všechny cestovní náklady spojené s jakoukoli lekcí zodpovídáte vy sami, (tzn za svou úvodní
lekci, osobní lekce, předběžné hodnocení portfolia a hodnotítí lekci). Standardní a obvykle nejlevnější
možností je dopravit se na místo konání určené vaším lektorem, ale můžete se samozřejmě
s lektorem domluvit, že bude jezdit on za vámi.
V případě, že za vámi lektor dojíždí, jste zodpovědni za jeho čas strávený dopravou na vaši lekci a
vzniklé cestovní náklady s tím spojené.
Požaduje se, abyste si tuto variantu domluvili přímo se svým lektorem a jakékoli cestovní náklady mu
přímo proplatili. Pokud váš lektor cestuje do vaší oblasti z jiného důvodu, je mnohem
pravděpodobnější, že po vás bude požadovat méně, než kdyby jel výhradně za účelem vaší lekce, to
je však zcela na jeho vlastním uvážení. Toto je velmi důležitý faktor, který je třeba zvážit při výběru
svého lektora. Možná si budete chtít vybrat lektora, který je vám nejblíže nebo si najít takového,
který rád vede osobní lekce formou telefonních hovorů, pomocí skypu, atd.
Můžete si rovněž domluvit lekce v rámci celostátního shromáždění (viz oddíl o celostátním
shromáždění). Shromáždění tak může být příležitostí účastnit se lekce s širším výběrem lektorů, a
zároveň si nepřivodit další náklady spojené s dopravou. Poplatky za účast na takovýchto událostech
nejsou zahrnuty v počáteční ceně za diplom, a jsou splatné sdružení Permakultura při rezervaci. Při ní
si můžete zamluvit lekci v rámci této události s některým ze zúčastněných lektorů uvedených na
seznamu.
Nezapomeňte, prosím, že vaše konečné hodnocení portfolia vyžaduje lektory dva. Je lepší, pokud
jsou na této lekci přítomní oba; za cestovní náklady obou lektorů jste zodpovědni.
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Z toho důvodu je dobré uvážit tento fakt při výběru svých hodnotících letorů. Své hodnocení můžete
mít v rámci celostátního shromáždění, permakulturní konvergence nebo jiné regionální či celostátní
akce, které se oba dva účastní. Pokud není možné setkat se osobně s oběma lektory, pak si domluvte
osobní setkání s jedním z nich a druhému své portfolio ke zhodnocení pošlete.
Místo konání lekcí
Poplatky za zjednání místa konání lekce a lektorovy cestovní výdaje spojené s dopravou na lekci
nejsou pokryty poplatky placenými sdružení Permakultura. Po lektorech je požadováno, aby navrhli
místo konání lekcí a tím bývá nejčastěji jejich dům nebo kancelář. Pokud si přejete mít lekci kdekoli
jinde, je třeba, abyste se se svým lektorem domluvili, kde by to mělo být, a souhlasili se zaplacením
jakýchkoli dodatečných nákladů, které bude lektor potřebovat k pokrytí svých výdajů a času
stáveného cestováním (jak se pojednává v předchozím oddílu).
Dodatečné lekce
Pokud si přejete absolvovat víc lekcí, než kolik je zahrnuto v počátečním poplatku, je třeba se na nich
domluvit přímo s letorem a také mu je přímo zaplatit. Sdružení Permakultura se nezabývá žádnými
penězi za dodatečné lekce. Všichni lektoři jsou osobami samostatně výdělečně činnými a tak si
můžete jakékoli dodatečné lekce domluvit přímo s nimi. Je třeba, abyste se na ceně domluvili
předem. Standardní poplatek, který mají lektoři za jednu lekci od srdužení Permakultura je 30 liber za
hodinu. Jakoukoli dodatečnou lekci je třeba domluvit nezávisle na sdružení, tedy mezi vámi a
dotyčným lektorem.
Možná si přejete mít dodatečné nebo delší lekce se svým osobním lektorem, nebo si možná přejete
mít je s lektorem jiným, např. s lektorem s konkrétními odbornými znalostmi. Soudobý program je
navržen tak, aby podporoval žadatele o diplom po dobu dvou let, s osobní lekcí vždy jednou za půl
roku a předběžným hodnocením portfolia (po roce), a na tomto základě je i vypočítána cena. Pokud si
přejete víc času na cestě k získání diplomu, můžete si buď rozložit své lekce do většího časového
rozestupu, nebo si po druhém roce nezávisle připlatit lekce další.
Někteří lektoři jsou ochotní domluvit se na platbě jako na nějaké formě výměnného obchodu nebo
používání alternativní měny (např. LETS). Lektor ve svém „Profilu lektora“ uvede, zda akceptuje za
dodatečné lekce platbu výměnou. Doporučujeme, abyste se ještě před lekcí ujistili, že máte jasno, co
se výměny týče.
Roční poplatek
Za každý rok, v němž jste registrováni jako žadatelé o diplom na Podporované cestě, je třeba zaplatit
roční poplatek, který porkývá správu spojenou s vaší registrací. Pokud jste se rozhodli platit trvalým
příkazem jednotlivé splátky, vaše roční poplatky jsou v těchto částkách již zahrnuty. Pokud vám cesta
k získání diplomu trvá déle, než se předpokládalo, bude možná třeba zaplatit za dodatečné roky.
Výdaje spojené s dalšími událostmi
Konvergence, konference a celostátní či regionální shromáždění nejsou v ceně zahrnuty. Účast na
nich není povinná, ale doporučuje se.
Dodatečné výdaje spojené s akreditací
Pokud držitel diplomu, který má v rámci akreditace hodnotit vaše portfolio, jej předtím neviděl, bude
třeba, abyste zaplatili dodatečně 60 liber, aby vaše portfolio posoudil. Tato částka se platí před vaší
akreditací. Tomu se lze obvykle vyhnout tím, že se ujistíte, že jeden z vašich dvou hodnotících lektorů
je rovněž ochotný jednat v rámci akreditace jako předseda akreditační komise.
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Kapitola desátá: Celostátní a regionální shromáždění
Co se týče cesty k udělení diplomu, šlo vždy o samostudium, a tak to i zůstává. Celostátní a regionální
shromáždění jsou mnohostranné akce, které vás budou dále na této vaší cestě podporovat. Jsou to
akce dobrovolné, doplňkové a dostupné každému, kdo jde v současné době směrem k získání
diplomu nebo kdo ho již získal (v tomto druhém případě tato shromáždění slouží jako prostředek pro
soustavný profesní rozvoj).
Celostátní a regionální shromáždění bude zahrnovat








Odborné speciální lekce / workshopy / přednášky o tématech souvisejících s permakulturou,
vedené lektory s konkrétními odbornými znalostmi. Jako student / držitel diplomu budete
moci navrhnout jednotlivá témata.
Doškolovací konference týkající se klíčových témat spojených s designérským kurzem
Zjednodušené skupinové lekce a skupiny aktivního učení
Sdílení znalostí, příležitosti učit se od jiných studentů a držitelů diplomu a rovněž možnost
podělit se o své znalosti a dovednosti.
Finální a cvičné prezentace
Příležitosti zamluvit si individuální lekce nebo lekce ve formě malých skupin s celou řadou
lektorů (může jít jak o lekce zahrnuté ve vašem poplatku za diplom, tak o dodatečné lekce).
Získávání kontaktů a seznamování s dalšími lidmi, kteří mají podobné zájmy a kteří
v současné době rovněž pracují na získání diplomu či jej dokončili. Užijeme si to!

Celostátní versus regionální shromáždění
V roce 2011 a 2012 máme v úmyslu uspořádat jedno celostátní shromáždění ročně a pak vyhodnotit
potřeby. Jsme si vědomi, že by mnoho z vás bylo radši, kdybyste nemuseli cestovat daleko. Proto, kde
to bude možné, chtějí pracovníci sdružení Permakultura podporovat lektory a aktivní permakulturisty
v daných oblastech, aby pořádali svá vlastní regionální shromáždění. To bude možné zrealizovat
v regionech, kde je k tomu dostupná úroveň zapojení a možnosti. Všichni studenti budou o jakémkoli
regionálním shromáždění informováni prostřednictvím e-mailu a detaily všech shromáždění budou
rovněž umístěny na webových stránkách sdružení Permakultura: www.permaculture.org.uk.
Naším dlouhodobým cílem je rozšířit systém natolik, aby byl realizovatelný pro víc a víc regionů, které
by tak měly možnost pořádat svá vlastní regionální shromáždění. Jakýkoli žadatel nebo držitel
diplomu může navštívit jakýkoli z celostátních nebo regionálních shromáždění.
Výdaje za shromáždění
Výdaje za shromáždění nejsou zahrnuty v počátečním poplatku za diplom, protože jsou dobrovolná.
Můžete však ušetřit peníze tím, že si v rámci těchto shromáždění zamluvíte lekci s lektorem nebo se
setkáte se „spolužáky“, kteří od vás bydlí daleko, a tím si nepřivodíte dodatečné cestovní náklady.
Budeme se snažit rozumně stanovit cenu za shromáždění tak, abyste mohli co nejvíce svých
studijních potřeb pokrýt cenově dostupným způsobem. Místo na shromáždění si zarezervujte
prostřednictvím sdružení Permakultura a tuto rezervaci uhraďte, abyste si místo zajistili.
Shromáždění a soustavný profesní rozvoj
Jakmile získáte diplom, můžete se i nadále účastnit jednotlivých shromáždění. V tomto případě jde
pak o způsob, jakým můžete pokračovat ve svém studiu a propojit se s dalšími lidmi provozujícími
permakulturní design. Shromáždění budou zároveň fórem pro pokračování v rozvoji komunity
praktikujících permakulturistů na celostátní nebo regionální úrovni. Jako držitel diplomu můžete
rovněž zvolit možnost vývoje coby lektor, a pak získávat peníze za lekce nebo vedení workshopů pro
studenty na podobných akcích.
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Kapitola jedenáctá: Zajištění kvality
Systém udílení diplomů má ve své struktuře zabudované zajištění kvality a rozvoj sítě. Pro vás jako
žadatele to znamená, že můžete předpokládat stálé zkušenosti dobře vyškolených lektorů v rámci
dobře vedeného systému.
Vynikající řízení
Záměrem sdružení Permakultura je poskytovat konstatně dobré řízení a podporu systému pro udílení
diplomů. Často posuzujeme svou práci a věnujeme čas a zdroje rozvoji vylepšených systémů a
procesů, abychom zajistili efektivní podporu sítě. Povzbuzujeme vás k posytnutí zpětné vazby a
zveme žadatele o diplom, kteří se chtějí věnovat administrativě, organizačním designům a aspektům
řízení, aby s námi spolupracovali, trávili čas v kanceláři a pomáhali s novými projekty.
Lektorská setkání a výcviky
Jednotlivá shromáždění budou propojena s lektorskými setkáními a výcviky. Od lektorů je
vyžadováno, aby se alespoň jednou za dva roky zúčastnili akce v rámci „souvislého profesního
rozvoje“. Tam lektoři přinesou ukázky portfolií, které hodnotili a proberou otázku zajištění kvality (viz
níže). Výcvik lektorů zajistí pomoc a podporu ve všech aspektech, jež se lektora týkají. Tato potřeba,
aby se lektoři scházeli, je propojena se shromážděními navštěvovanými žadateli, takže jako lektor
můžete na jedné akci získat profesní podporu a zároveň získat peníze za svou lektorskou práci. To
bylo navrženo, aby se omezily cestovní náklady a zároveň se stalo posytování lektorovy podpory
finančně schůdnější. Rovněž doufáme, že toto uspořádání rozšíří zkušenosti lektorů a zvýší podporu,
která jim může být poskytnuta.
Hodnocení portfolií
Spolupráce lektorů a jejich setkání poslouží mnoha účelům, zahrnujíc zajištění, že standardy kvality
jsou stálé, a tudíž umožnění vzrůstu pozice diplomu jako uznávaného ocenění. Systém 5 nyní
vyžaduje, aby práci žadatele hodnotili dva lektoři před doporučením přistoupení k akreditaci.
V podstatě jde o kontrolu toho, jak druhý porozuměl kritériím a hodnocení žadatelovy práce. To
zajistí stálý přístup k hodnocení a větší porozumění tomu, co považujeme za kvalitní práci.
Pracovní skupina pro rozvoj systému
Tato skupina má čtyři hlavní povinnosti:
1. Dohlížet na pokrok a rozvoj systému pro udílení diplomů s velkým začleněním procesu
aktivního učení a aktivního výzkumu.
2. Poskytovat zprávy o vývoji žadatelům, lektorům a dozorčí radě sdružení Permakultura.
3. Jednat jako rozhodčí v případě vážných sporů nebo stížností.
4. Jednat jako obránce a zastánce standardů diplomu a akreditačních kritérií. Pokud vzniknou
spory, jež vyžadují širší zřetel, držitelé diplomu v této pracovní skupině mohou pozvat další
držitele diplomu k setkání a zvážení důležitých záležitostí co se týče interpretace nebo použití
vhodného procesu.
Skupina má pro tuto činnost k dispozici skromný rozpočet z poplatků za diplom a sdružení
Permakultura jim poskytuje administrativní podporu. Je tvořena převážně držiteli diplomu a
pracovníky sdružení Permakultura, ale řada míst je přístupná též žadatelům. Je to proto, aby skupina
představovala systém jako celek.
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Skupina nikdy nepřesáhne počet deseti členů a schází se minimálně dvakrát do roka, většinou před
celostátním shromážděním. V ostatních případech členové jednají prostřednictvím telekonference.
Abyste zjistili, kdo je členem pracovní skupiny pro rozvoj systému, podívejte se na webové stránky.
Kapitola dvanáctá: Aktivní učení v rámci sítě
My se také učíme!
Myslíme si, že se systém udílení diplomů může a musí vyvinout v opravdu úžasnou síť. Představujeme
si tisíce lidí, kteří se permakultuře učí a praktikují ji, a kteří si vzájemně pomáhají v procesu vytváření
inteligentních, nápaditých a ekologických designů napříč celou Británií. Chceme změnit svět. Ale
abychom dosáhli této vize transformace, musíme se stát skutečně dobrými v tom, co děláme. Je
třeba udržovat učení, zlepšovat systémy, vybrousit procesy a vyvinout nové přístupy jako odpověď na
potřeby sítě a širšího světa.
Každoroční výzva aktivního učení
Diplom a jeho získání je založen na procesu aktivního učení, a tak se zdá moudré využít tento proces
k podpoře způsobu, jakým se jako systém učíme. Každý rok se chceme domluvit na řadě „témat“
nebo „výzev“ na které se můžeme zaměřit, a společně používat aktivní učení k navržení vylepšených
řešení a nových přístupů tam, kde je to třeba. Workshopy v rámci celostátních akcí, každoroční
přehledy, skupinové pracovní snahy a další metody budou využity k nalezení odpovědi na výzvy a
designy.
Vaše zpětná vazba, komentáře a názory jsou nepostradatelné
Vřele vítáme vaše názory na to, jak to podle síť aktivního učení promyšlená. Časté problémy mohou
být rychle vyřešeny a je pro nás mnohem lepší vědět, pokud něco nepracuje správně, než abyste jako
žadatel (nebo lektor) mlčky trpěl, byl rozčílený nebo frustrovaný. Kdykoli nám můžete sdělit, jak se
věci mají, a to tím, že:
 pošlete e-mail na diploma@permaculture.org.uk, nebo pokud se věc týká členství a
souvisejících záležitostí, na office@permaculture.org.uk;
 zavoláte do naší kanceláře a sdělíte nám to;
 zkontaktujete svého osobního lektora telefonicky nebo e-mailem – což je první prostor pro
vaše vlastní otázky ohledně aktivního učení
 zkontaktujete skupinu pro rozvoj systému e-mailem;
 vyplníte formulář pro zpětnou vazbu, který je k dispozici v příloze;
 každý rok zveřejníme roční online přehled – prosím, věnujte nějaký čas a sdělte nám své
názory.
Příloha 1: Formuláře a předlohy pro žadatele o diplom
Platební a registrační formulář (Nezávislá cesta)
Vážené sdružení Permakultura,
chci se zaregistrovat jako žadatel o diplom za užitý permakulturní design. Seznámil jsem se
s akreditačními kriterii a věřím, že mé portfolio permakulturních designérských prací tato kritéria
splňuje. Nyní chci nechat své portfolio nezávisle zhodnotit a přistoupit k akreditaci.
Osobní údaje
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Jméno:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Email:
Členské číslo:

(Pokud nejste členem srdužení, je třeba se jím stát. Viz formulář na webových

stránkách)
Údaje o absolvování designérského kurzu – kurz je třeba absolvovat minimálně dva roky před
odesláním této žádosti
Datum ukončení kurzu permakulturního designu:
Hlavní učitelé kurzu:
Místo konání kurzu:
Preference lektorů, jež hodnotí mou práci
Poplatky
 Přikládám šek na počáteční poplatek 180 liber (prosím, vystavte šek vyplatitelný „sdružení
Permakultura“).
 Budu platit bankovním převodem a vyplňuji proto níže uvedený formulář pro trvalý příkaz.
 Jsem srozuměn s tím, že pokud bude mé hodnocení úspěšné, následně zaplatím 100 liber za
akreditaci.
Název banky:
Adersa banky:
Číslo účtu:
Název účtu:
POKYNY PRO BANKU:
Prosím o okamžité a následně měsíční / čtvrtletní (nehodící se škrtněte) uhrazení částky …….. liber,
vždy ke stejnému datu, bance Unity Trust, 9 Brindley place, Birmingham, B1 2HB, na účet „sdružení
Permakuktura“ (č.ú. 20188041, kód banky 08-60-01). Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a
příjmení.
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Podpis :
Tento formulář pošlete na: BCM Permaculture Association, London, WC1N 3XX.
Sdružení Permakultura. Dobročinný spolek 1116699, Společnost 05908919. Diplom: Kompletní
příručka pro Systém 5.0. Září 2010, s. 41
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Diplom za užitý permakulturní design
Platební a registrační formulář (Podporovaná cesta)
Vážené sdružení Permakultura,
chci se zaregistrovat jako žadatel o diplom za užitý permakulturní design. Chci se připravit na
akreditaci potřebou k získání diplomu zapojením do minimálně dvouletého procesu samostudia aktivního učení.
Osobní údaje
Jméno:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Email:
Členské číslo:

(Pokud nejste členem srdužení, je třeba se jím stát. Viz formulář na webových

stránkách)
Údaje o absolvování designérského kurzu
Datum ukončení kurzu permakulturního designu:
Hlavní učitelé kurzu:
Místo konání kurzu:

Poplatky (vyberte způsob platby a náležitě označte)
Platba šekem
 Přikládám šek v hodnotě 600 liber (celkový poplatek)
(prosím, vystavte šek vyplatitelný „sdružení Permakultura“)
Pokud platíte trvalým příkazem, vyplňte prosím následující údaje
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Platba zálohy a nastavení trvalého příkazu
 Přikládám zálohu 50 liber a vyplňuji instrukce k trvalému příkazu uvedené níže, jež uvědomí mou
banku o tom, jak často má posílat splátky a v jaké výši.
Budu platit splátku _____ měsíčně / čtvrtletně po dobu 2 / 3 / 4 let (nehodící se škrtněte a níže vyplňte
údaje pro trvalý příkaz). Ujistěte se, prosím, že záloha a splátky dají dohromady 600 liber + dodatečný
poplatek 10 liber za každý rok následující po prvních dvou letech.
Název banky:
Adresa banky:
Číslo účtu:
Název účtu:
POKYNY PRO BANKU:
Prosím o okamžité a následně měsíční / čtvrtletní (nehodící se škrtněte) uhrazení částky …….. liber, vždy
ke stejnému datu, bance UnityTrust, 9 Brindley place, Birmingham, B1 2HB, na účet „sdružení
Permakultura“ (č.ú. 20188041, kód banky 08-60-01). Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení.
Jméno:
Adresa:
Telefon:
Podpis:
Sdružení Permakultura. Dobročinný spolek 1116699, Společnost 05908919. Diplom: Kompletní
příručka pro Systém 5.0. Září 2010, s. 42
Výběr osobního lektora
Lekce: Poplatek za Podporovanou cestu zahrnujehe následující lekce:
4 lekce pro podporu designu:
 Úvodní lekce: dvouhodinové individuální sezení nebo delší skupinové setkání
 Předběžné hodnocení portfolia: 2 hodiny.
 2 lekce hodnocení portfolia: 2 lektoři, s každým 2,5 hodiny. Pouze individuální sezení.
Minimálně s jedním z lektorů je nutné osobní individuální sezení, druhému může být portfolio
posláno poštou. Jeden z těchto lektorů musí být předsedou akreditační komise v rámci vaší
akreditace.
4 osobní lekce 4 hodinová individuální sezení nebo 4 delší skupinová setkání
Máte svého osobního lektora, se kterým budete absolvovat úvodní setkání a všechny své osobní
lekce. Je nejlepší mít na všechny lekce téhož lektora, protože vám to umožňuje pracovat souvisle.
Máte však také možnost zvolit si pro předběžné hodnocení portfolia a/nebo pro jeho samotné
hodnocení lektora jiného. Druhá hodnotící lekce pak musí v každém případě proběhnout s jiným
lektorem, než se kterým jste celou dobu pracovali, ale nemusí jít o osobní kontakt, stačí, abyste mu
své portfolio ke zhodnocení poslali.
Můj lektor:
Je dobré vybrat si lektora, pokud možno takového, který je pro vás nejblíž. Před vyplněním tohoto
formuláře je vhodné vámi vybraného lektora kontaktovat, abyste se ujistili, že na vás bude mít čas a
souhlasí s tím, aby byl vaším lektorem. Všechny údaje o lektorech a kontakty na ně jsou uvedeny
v registru lektorů.

41

Jméno mého osobního lektora (pro úvodní lekci & osobní lekce):

Rezervace hodnotících lekcí a volba lektora
Jakmile budete vědět, koho byste chtěli na předběžné hodnocení portfolia a na jeho samotné
hodnocení, vyplňte, prosím, formulář „ Žádost o přidělení lektora k hodnocení portfolia“. Pokud to již
víte, můžete formulář vyplnit hned a poslat zároveň s tímto. Všechny formuláře jsou dostupné na
stránkách sdružení Permakultura: http://www.permaculture.org.uk/education/diploma-appliedpermaculture-design
Místo konání lekcí
Pokud se lekce nekonají na obvyklém místě předem stanoveném lektorem, může vás tento požádat o
pokrytí cestovních nákladů a možná také času stráveného cestováním. Doporučujeme, abyste si tuto
otázku vyjasnili při sjednávání lekcí. Pokud máte nějaké dotazy ohledně tohoto formuláře, můžete
kontaktovat kancelář sdružení Permakultura na telefonním čísle 0845 458 1805 nebo 0113 230 7461

Tento formulář odešlete na: BCM Permaculture Association, London, WC1N 3XX.
Sdružení Permakultura. Dobročinný spolek 1116699, Společnost 05908919. Diplom: Kompletní
příručka pro Systém 5.0. Září 2010, s. 43
Vzorový doporučující dopis
Tento dopis bude napsán na hlavičkovém papíře sdružení a dostanete ho jako součást svého
uvítacího balíčku.
Datum
Vážená paní, Vážený pane (k rukám osoby, které se to týká),
Tímto dopisem potvrzujeme, že __JMÉNO ŽADATELE__ studuje k dosažení diplomu za užitý
permakulturní design. To znamená, že dokončil/a kurz permakulturního designu a nyní převádí
naučenou teorii do praxe. Během této praxe musí dokončit deset designérských návrhů.
Budeme velmi rádi, pokud dáte výše uvedené osobě příležitost vykonat jakoukoli designérskou práci.
Prosím, domluvte se, na jakém základě ji zaměstnáte nebo zapojíte (placená práce, dobrovolná
činnost, atd.) a ujasněte si svá očekávání dříve, než začnete.
Buďte si vědomi, že je třeba, aby si zaznamenal/a celý proces jako součást svého portfolia a udělal/a
kopie své práce k předložení svým lektorům. Pokud jsou nějaké detaily, které si nepřejete, aby byly
v portfoliu uvedeny, jasně určete, které to jsou.
Pokud budete na konci procesu moci napsat doporučující dopis, pomůžete tím výše uvedené osobě
vytvořit dobrou pověst designéra. Rovněž je prospěšné, pokud jí zprostředkujete zpětnou vazbu
ohledně toho, jak na vás proces působil. Můžete jí říci, co se jí dařilo a co byste příště udělali jinak,
včetně jakýchkoli dalších detailních připomínek týkajících se designu.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně permakultury, diplomu za užitý permakulturní design nebo
sdružení Permakultura, obraťe se na nás.
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Příprava na osobní lekci
Abyste co nejefektivněji využili času, který máte během lekce k dispozici, je nejlepší se na ni připravit
tak, abyste o svých myšlenkách mohli diskutovat a ne o nich teprve přemýšlet (ne je teprve hledat)!
Před svou lekcí můžete použít tuto předlohu, abyste si utřídili myšlenky a zhodnotili, kde se na své
studijní cestě nacházíte. Pokud by vám tato předloha nevyhovovala, zkuste najít jiný způsob, můžete
ji například lehce převést do podoby mapy mysli (pokud budete s novou předlohou spokojeni,
pošlete nám její kopii, abyste tak umožnili její sdílení dalším žadatelům). Výhoda předběžné přípravy
je ta, že ji můžete předem poslat svému lektorovi a pak podle ní oba během lekce pracovat.
Nemusíte pokrýt vše a hodina může utéct rychle, takže je možné věnovat jednotlivým částem různě
dlouhou dobu. Můžete si např. vymezit na otázku č. 1 celou lekci, nebo na otázku, 3, 4, 5 a 6. Toto je
pouze předloha, takže pokud vám a vašemu osobnímu lektorovi lépe vyhovuje něco jiného, řiďtě se
tím.
1. Čtyři otázky aktivního učení:
 Co se mi, jako žadateli o diplom, daří?
 Co je pro mě, jako pro žadatele o diplom, obtížné?
 Jaké jsou mé dlouhobobé cíle a vize?
 Jaké jsou mé další dosažitelné kroky?
2. Jak pokračuji s aktivním učením? Jaká je rovnováha mezi děláním, pozorováním, hodnocením a
plánováním dalších kroků?
3. Má současná designérská práce:
 Co je to – na jakých projektech pracuji?
 Jak se tyto projekty vyvíjejí?
 Objevují se nějaké mezery či nedostatky v mých znalostech nebo dovednostech?
 Vím, jak je třeba pokračovat?
4. Zaznamenávám si svou studijní a designérskou práci jako součást svého portfolia?
5. Jak funguje podpůrná skupina?
6. Jaké mám otázky na svého osobního lektora?
7. Jaké termíny se mi nejvíc hodí pro příští setkání?
(Je dobré mít připravených více termínů, abyste je mohli projednat se svým lektorem.)
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Sepsání zprávy o permakulturním designu
Založeno na předloze používané nadací Permakultura v Brightonu.
Vaše jméno
Titulní strana
Stručný úvod do projektu, např. jaká byla vaše náplň práce, usmístění projektu, jak jste si vybrali
téma nebo předmět projektu, nebo pokud to bylo placené, jak jste získali tuto práci, atd.
Přehled – odkázat na seznam intervií s klienty a popsat své metody.
Informace z rozhovoru s klientem např. přehled rostlin, zvířat, struktur, nástrojů a událostí nebo jiná
struktura, která udává, co jste shromáždili, abyste mohli začít s prací. Základní mapa a další vrstvy.
Jak lze analyzovat tyto informace: použité metody a nástroje
Závěry o konečném designu, vyvozené z vaší analýzy
Informace o designu
Jak jste k designu přistupovali: jaké metody jste použili, odkud jste čerpali inspiraci, jaké jste
zvažovali možnosti, jaké důvody vedly k volbě právě tohoto designu.
Kresby a návrhy designu
Jak a kde byly splněny permakulturní principy a etika.
Pokud bylo možné design realizovat: s čím jste začli, proč jste začali právě s tím, jak se design vyvíjel,
jak jste se vypořádali s nepředvídanými věcmi, tzn. s něčím ve vašem postupu, s čímž jste nepočítali.
Jak to dopadlo s údržbou… lehká práce nebo naopak příliš práce? Cenově efektivní, 80:20 atd.?
Pokud nebylo možné design realizovat: jak byste ho zhodnotili? Po zvážení, je něco, co byste nyní
změnili ještě před realizací? Proč?
Hodnocení: co šlo dobře, co bylo obtížné, co jste se naučili, co si o tom myslel klient, co se chystáte
udělat, aby to bylo ještě lepší.
Výdaje: jaký byl rozpočet a jak jste se do něj vešli? Jaké další náklady byly zahrnuty, např. výdaje
spojené se studiem, uhlíková stopa a další méně hmatatelné výdaje – váš čas a energie, například!
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Souhrnný list hodnotících kritérií
Jméno:
Datum ukončení kurzu permakulturního designu:

Dnešní datum:
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Kritérium

Jak toto kritérium splňuji

Kde toto
dokládám ve
svém portfoliu

Základní kritéria
1. Předvedení
designérských
dovedností
2. Aplikace
permakultury do
vlastního života
3. Aplikace
permakultury do
práce a projektů

Doplňující kritéria
4. Šíření
permakultury

5. Budování
komunity

6. Vyváženost

7. Zhodnocení a
výdaje
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Žádost o přistoupení k akreditaci
Vážené srdužení Permakultura,
obdržel jsem oznámení, že mohu přistoupit k akreditaci a nyní se na to cítím být skutečně připraven.
Osobní údaje
Jméno:
Adresa:
Telefon:

Email:

Akreditace v rámci organizované akce
Pokud chcete, aby se vaše akreditace konala v rámci permakulturní události nebo permakulturní
konvergence, uveďte to, prosím, zde. Pokud upřednostňujete konkrétní událost nebo akci, napiště,
prosím, datum a místo jejího konání.

Akreditace v rámci vaší vlastní akce
Pokud chcete uspořádat svou vlastní akci, uveďte zde, prosím, datum a místo jejího konání.

Předseda akreditační komise
Uveďte jméno vámi upřednostňovaného předsedy akreditační komise (pokud jím není ani jeden
z lektorů, kteří vás hodnotili, bude třeba zaplatit předsedovi dodatečný poplatek za pročtení vašeho
portfolia.)
Jméno předsedy akreditační komise:
 Po naší vzájemné domluvě

Nezávislá cesta
 Přikládám akreditační poplatek 100 liber. Prosím, vystavte šek vyplatitelný „sdružení
Permakultura“.
Poznámky sdružení Permakultura
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Formulář pro zpětnou vazbu – formulář žadatele
Vaše zpětná vazba je pro nás nepostradatelná a pomůže nám dále rozvíjet a vylepšovat systém
udílení diplomů. Tento formulář můžete použít k tomu, abyste nám sdělili, jak se vyvíjejí jednotlivé
aspekty vaší práce, okomentovali systém jako celek, oznámili nám chyby, uvědomili nás o stížnosti,
kterou chcete podat nebo vyjádřili celkové pocity ohledně toho, jak systém funguje a jak pracujete.
Osobní údaje
Jméno:
Email:
Moje zpětná vazba se týká
 Webu
 Administrace
 Komunikačních prostředků
 Akreditace
 Jiného, prosím, upřesněte:

Telefon:

 Registračního procesu
 Financí
 Lekcí
 Událostí a akcí

Moje zpětná vazba je / Chci oznámit chybu / Chci vznést stížnost (nehodící se škrtněte)

Co si celkově myslím o systému udílení diplomů. Vyberte.





Výborný
dobrý
neutrální
ne moc dobrý špatný
Co si celkově myslím o svém vývoji. Vyberte.




Výborný
dobrý
neutrální


ne moc dobrý špatný

Tento formulář odešlete na: BCM Permaculture Association, London WC1N, 3XX, nebo e-mailem na
adresu: office@permaculture.org.uk
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Příloha 2: Formuláře a předlohy pro lektory
Požadavky pro registraci lektora
Lekce vedoucí k dosažení diplomu za užitý permakulturní design budou sdružením Permakultura
poskytovány pouze pod vedením registrovaných lektorů. Tento registr bude vytvořen a spravován
sdružením Permakultura a aktuální verze bude dostupná na webových stránkách sdružení tak, aby
budoucí žadatelé mohli zhlédnout kompletní seznam dostupných lektorů.
Aby byl lektor uveden na tomto seznamu, musí:
 být držitelem diplomu za užitý permakulturní design
 úspěšně dokončit výcvik pro lektory pod sdružením Permakultura
 projít hodnocením porozumění systému udílení diplomů (to bude zahrnuto ve výcviku
lektorů)
 projít hodnocením dovedností v rámci hodnocení portfolia (rovněž zahrnuto ve výcviku
lektorů)
 nahrát 3 ukázky vlastní designérské práce na webové stránky sdružení Permakultura
 vyplnit „profil lektora“ a nahrát jej na webové stránky sdružení
Aby lektor zůstal v registru, musí:
 účastnit se minimálně každé dva roky lektorských setkání / akce v rámci soustavného
profesního rozvoje
 účastnit se minimálně každé tři roky celostátního nebo regionálního shromáždění (v
nejlepším případě však každý rok)
Aby mohl vést hodnocení portfolia, musí::
 účastnit se výcviku lektorů hodnotících portfolio (dodatečný výcvik k úvodnímu lektorskému
výcviku)
 být přítomen u tří hodnotících lekcí, po boku akreditovaného portfolio hodnotícího lektora
Aby se mohl stát předsedou akreditační komise, musí:
 být lektorem minimálně dva roky
 být přísedícím (po ruce předsedovi akreditační komise) v rámci dvou akreditací; a
 mít doporučující dopis od současného předsedy akreditační komise
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Vzor faktury
Faktury je třeba posílat do měsíce od konání lekce / hodnocení / akreditace. Do faktury, prosím,
uveďte:
Kantaktní údaje: adresa, telefon, e-mail
Datum: kdy fakturu posíláte
Komu: sdružení Permakultura, BCM sdružení Permakultura, London, WC1N 3XX. E-mail:
finance@permaculture.org.uk
Od: Jméno zhotovitele (vaše jméno!):
Za (/věc):
Typ lekce: Lekce pro podporu designu (2 hodiny), osobní lekce (1 hodina), Hodnocení
portfolia (2,5 hodiny), předseda akreditační komise (2 hodiny)
Jméno žadatele:
Datum konání lekce:
Částka: (všechny poplatky jsou stanoveny na 30 liber za hodinu; placeny jsou pouze
standardní hodiny, jak je uvedeno níže *)
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Profil lektora
Jméno:
Sídlo:
Obvyklé místo konání lekcí:
Kurz permakulturního designu (kdy, kde a s kým?):
Diplom (datum akreditace):
Oblasti zkušeností s permakulrutním designem:

Dovednosti, technické odborné znalosti a oblasti zájmu:

Přiložte 3 příklady designérské práce.
Jste ochotný/á kvůli lekcím cestovat kamkoli? (Uveďte detaily, jako např. určitá místa, kam
pravidelně jezdíte nebo jste ochotný/á jezdit, náklady s tím spojené, atd.)

Vedete individuální lekce nebo lekce ve skupinách?
Obojí / jen ve skupinách / jen individuálně
Dodatečné lekce: Jste ochotný/á zajistit žadatelům o diplom dodatečné lekce? Specifikujte jakékoli
detaily.
Kontaktní údaje a instrukce pro žadatele, kteří vás chtějí zažádat o podporu coby lektora:
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Žadatelé, které nepřijímáte za žádných okolností:
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Hodnocení portfolia: zpráva o doporučení k akreditaci
Jména lektorů:

&

Jméno žadatele o diplom:
Datum hodnotící lekce:
Hodnocení

1* viz
poznámky

2

3

4

Základní kritéria
1. Předvedení designérských
dovedností
2. Aplikace permakultury do
vlastního života
3. Aplikace permakultury do práce
a projektů
Doplňující kritéria
4. Šíření
5. Budování komunity
6. Vyváženost
7. Zhodnocení a výdaje
Tato zpráva potvrzuje, že jsme držiteli diplomu za užitý permakulturní design a že jsme posoudili
prováděnou práci, kterou nám předložil výše jemnovaný žadatel o diplom. Na druhé straně
připojujeme poznámky ohledně našeho doporučení žadateli s ohledem na rozvoj jeho
permakulturně designérských dovedností.
 Doporučujeme žadatelovo přistoupení k akreditaci.
 Byla požadována dodatečná práce, která byla dokončena. Proto nyní doporučujeme žadatelovo
přistoupení k akreditaci.
 V tuto chvíli nedoporučujeme přistoupení žadatele k akreditaci.
Podpis lektora:
Datum:

Podpis lektora:
Datum:
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* Poznámky: Označte příslušná políčka podle toho, jak dle vašeho názoru žadatel splnil dané
kritérium.
1. V dané oblasti ještě nevykazuje dostatečné pochopení nebo způsobilost aplikace permakulturního
designu. Požaduje se další práce.
2. V dané oblasti vykazuje nějaké pochopení a způsobilost v aplikaci permakulturního designu. Je
třeba provést značné změny nebo dodatky.
3. V dané oblasti vykazuje pochopení a způsobilost v aplikaci permakulturního designu. Požadují se
menší dodatky nebo změny.
4. V dané oblasti vykazuje vynikající pochopení a způsobilost v aplikaci permakulturního designu.
Nejsou vyžadovány žádné změny či dodatky.
Žadatelé musí dosáhnout hodnocení 3 nebo 4 v rámci základních kritérií (šedá políčka), aby byli
považováni za připravené (nebo téměř připravené) k akreditaci.
Lektoři, prosím, napište své poznámky a doporučení na druhou stranu tohoto listu.
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Komentáře a doporučení lektora:

Komentáře doporučení lektora:
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Akreditační hodnocení
Pro akreditační komisi k zaznamenání jejich hodnocení ohledně žadatelovy pozornosti věnované
sedmii kritériím
Jméno žadatele:_____________________________________________________________
Datum a místo konání (žadatelova) kurzu permakulturního designu:
Jméno člena akreditační komise (tj. vaše):
Datum a místo konání vašeho kurzu permakulturního designu:
Jméno předsedy akreditační komise:
Dnešní datum a místo konání:
Vedle každého kritéria je linka, která představuje stupnici od nízké pozornosti (vlevo) po vysokou
pozornost (vpravo) věnovanou danému kritériu. Po skončení prezentace vám bude poskytnut čas,
abyste popřemýšlel/a o doložení každého z kritérií obsaženého v celkové práci. Hodnocení učiňte tak,
že označíte linku v místě, které podle vás nejvíce odpovídá skutečnosti.
Pozornost, jakou žadatel věnoval následujícímu kritériu je:
Prosím, označte linku.

Kandidát věnoval:

Vaše hodnocení

malou pozornost
Malá

velkou pozornost
Velká

Základní kritéria
Předvedení designérských dovedností

_______________________________

Aplikace permakultury do vlastního života

_______________________________

Aplikace permakultury do práce a projektů

_______________________________

Doplňující kritéria
Šíření permakultury

_______________________________

Budování komunity

_______________________________

Vyváženost

_______________________________

Zhodnocení a výdaje

_______________________________

Doporučení pro žadatele a sdružení Permakultura
Zaškrtněte jednu z níže uvedených možností
 Žadatel ještě není připraven pro získání diplomu; v následující oblasti je třeba další práce (je-li
třeba, využijte zadní stranu tohoto formuláře)
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 Doporučuji žadatele k získání diplomu (je-li třeba komentářů, využijte zadní stranu tohoto
formuláře)
Prosím, tento list dejte předsedovi akreditační komise, který jej společně se závěrečnou zprávou
pošle do kanceláře sdružení Permakultura.
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Akreditace – zpráva předsedy akreditační komise
Zpráva pro sdružení Permakultura a kolegium držitelů diplomu.
Tato zpráva potvrzuje, že jsem držitelem diplomu za užitý permakulturní design a že jsem
zaregistrovaný/á jako předseda akreditační komise. Společně s akreditační komisí jsem posoudil práci
žadatele o diplom jmenovaného níže. K posouzení prezentované práce jsme vycházeli z uznávaných
kritérií.
Údaje o žadateli
Jméno žadatele:
(tak, jak má být uvedeno na certifikátu)
Adresa:
PSČ:
Telefon:

E-mail:

Rozhodnutí o hodnocení
Naše hodnocení je následující (zaškrtněte BUĎ a) nebo b))
a)  Práci považujeme za plně dostačující (jak po stránce kvality, tak i kvantity), proto
doporučujeme žadatelovu akreditaci diplomu za užitý permakulturní design.
b)  Považujeme za důležité, aby žadatel zapracoval na dalším vývoji dovedností (jak je uvedeno na
zadní straně tohoto dokumentu), než znovu zažádá o akreditaci.
 V příloze najdete naše hodnotící archy (minimálně 5, pokud bylo užito metody akreditační
komise)
Detaily akreditace
Místo konání:
Datum:
Údaje o předsedovi akreditační komise
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Jméno předsedy akreditační komise:
Podpis předsedy akreditační komise:
Kontaktní údaje
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Prohlédněte si, prosím, komentáře a konkrétní doporučení →
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Komentáře a konkrétní doporučení:
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Formulář pro zpětnou vazbu – formulář lektora
Vaše zpětná vazba je pro nás nepostradatelná a pomůže nám dále rozvíjet a vylepšovat systém
udílení diplomů. Tento formulář můžete použít k tomu, abyste nám sdělili, jak se vyvíjejí jednotlivé
aspekty vaší práce, okomentovali systém jako celek, oznámili nám chyby, uvědomili nás o stížnosti,
kterou chcete podat nebo vyjádřili celkové pocity ohledně toho, jak systém funguje a jak pracujete.
Osobní údaje
Jméno:
Email:
Moje zpětná vazba se týká
 Předregistračních informací
 Administrace
 Komunikačních prostředků
 Akreditace
 Jiného, prosím, upřesněte:

Telefon:

 Registračního procesu
 Financí
 Lekcí
 Událostí a akcí

Moje zpětná vazba je / Chci oznámit chybu / Chci vznést stížnost (nehodící se škrtněte)

Co si celkově myslím o systému udílení diplomů. Vyberte.





Výborný
dobrý
neutrální
ne moc dobrý špatný
Co si celkově myslím o svém rozvoji. Vyberte.




Výborný
dobrý
neutrální


ne moc dobrý špatný

Tento formulář odešlete na: BCM Permaculture Association, London WC1N, 3XX, nebo e-mailem na
adresu: office@permaculture.org.uk
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Příloha 3: Další informace, mapy mysli, užitečné seznamy
Mapa mysli: čtyři otázky – Graham Burnett
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Mapa mysli: Podpůrná skupina – Graham Burnett
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Přehled dovedností a kompetencí v permakulturním designu
Následující informace můžete použít též jako kontrolní seznam pro designérskou práci a hodnocení
(nebo rozvoj) portfolia.
Procesy designu
Existuje několi procesů, které mohou designérovi pomoci uspořádat si svou práci v užitečném pořadí,
jako např.:
MADU: Mapování, Analýza, Design, Uskutečnění.
POZODUP: Pozorování, Okraje (hranice), Zdroje, Ověření (informací), Design, Uskutečnění, Provoz.
Designérské metody
K dispozici je celá řada přístupů a metod, které mohou být aplikovány v průběhu celého procesu:











pozorování – přímo pozorovat místa nebo situace a detailně je popsat
pozorování – osvojit si lekce, které nás učí příroda, převést je na naši vlastní situaci
analýza – vypsat si jednotlivé charakteristiky jednotlivých prvků
analýza užívající všeobecných vzorů (jako např. zónování a analýza sektorů)
vývojové diagramy – pro znázornění jednotlivých kroků jako např. rozvržení pracovního
prostoru a design průběhu práce
možnosti a rozhodnutí – zmapovat různé možnosti a rozhodnutí tak, abychom se dobrali
požadovaného výsledku; srovnat pravděpodobnosti úspěchu jednotlivých cest
překrývání prvků – jednotlivě zmapovat různé prvky a pak je spojit tak, abychom získali
celkový obrázek
náhodné sestavy – určit požadované prvky (části) a náhodně je sestavit dohromady. Tato
metoda podněcuje neočekávaná řešení.
progresivní design – souvislý vývoj průběžnými úpravami
design určením a odstarněním omezujících faktorů

Směrnice designu
Velká část permakulturního designu je o rozmístění a propojování jednotlivých prvků v systému,
který navrhujete. Jako vzor pro jednotlivé designy používáme ekosystémy. Proto, prosím, navrhujte
své systémy následujícím způsobem:
Používejte principu relativního umístění (umisťujte věci na nejlepší možná místa). Obzvláště:
 promyslete, jaké výnosy jsou z vámi navrhovaného systému vyžadovány
Promyslete, jak budou tyto výnosy zajištěny.
 zaznamenejte funkce, které jsou požadovány ke splnění těchto výnosů (tzn co bude systém
poskytovat)
 zaznamanejte prvky (věci, součásti), které budou tyto funkce poskytovat
Promyslete, jak budou tyto prvky zajištěny.
 zvažte každý prvek, co se týče jeho vstupů a výstupů (potřeb a produktů)
 umístěte jednotlivé prvky tak, aby mezi nimi vznikly maximálně prospěšné vztahy
 umístěte jednotlivé prvky tak, aby se co možná nejvíce minimalizoval výdej energie uvnitř
systému
 umístěte jednotlivé prvky tak, aby se uvnitř systému maximálně využila dostupná energie
[energetická účinnost, umístění, prospěšné vztahy, život „v limitech“]
Ujistěte se, že:
 jednotlivý prvek zajišťuje více funkcí
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jednotlivá funkce je zajišťována více prvky

Čím více je funkce důležitá, tím více ji aplikujeme.
[odolnost, “nadbytečnost/přebytečnost”]
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Přezkoumejte události (plánované i neplánované), které se v systému konají, a podle toho učiňte
opatření.
Při uskutečňování výše uvedené práce, byste měli zohlednit následující a vysledovat, jak toto
používáte:
 aplikujte vzory, které lze pozorovat v přírodě, na konkrétné situace tak, abyste zvýšili výnos
“Příroda” zahrnuje lidskou aktivitu, která se začleňuje do zbytku přírody – jako například lesní
zahrady, tok živin a využívání vody v krajině, uvážené rozmístění budov, sociálních prostor a lidské
interakce.“
[vzor, relativní umístění, prospěšné vztahy, výnos]
 upřednostňujte biologické zdroje a znovuosazování planety
[koloběh energie, “život v limitech”]
 podporujte různorodost k oživení polykultur a využívejte mezery v prostoru a čase
[prospěšné vztahy, odolnost]
 používejte stohování v prostoru a čase, abyste zvýšili výnosy
[relativní umístění, výnos]


zmaximalizujte okraje, aby vzrostly příležitosti pro druhovou různorodost a propojenost s
okolím
[diverzita, prospěšné vztahy, výnos]
 prokažte, že chápete přírodní sukcesi a evoluci a kde je to možné, tam ji urychlete
[vzor, odolnost]
 používejte společenství jako vzor zvyšující se stability a vzájemné podpory
[vzor, prospěšné vztahy, odolnost, výnos]
 uzavřete tok živin a informací uvnitř systému (místně jak je to jen možné)
- používejte (téměř) všechny produkty a pokryjte (téměř) všechy potřeby uvnitř samotného systému
- ujistěte se, že jakýkoli výstup systému je zároveň vstupem systému jiného
[relativní umístění, koloběh energie, “život v limitech”]
Další principy
Shora uvedené informace jsou principy, které používáte k určení směru vaši designérské práce.
Můžete rovněž pozorovat, užívat a vytvořit další, více všeobecné principy.


Permakulturní filosofie“ Billa Mollisona
 Pracujte s přírodou, ne proti ní.
 Problém je řešením.
 Udělejte minimální změnu pro maximální užitek.
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 Výnosy jsou neomezené (nebo omezené pouze představivostí či informovaností
designéra).
 Vše zahradničí (nebo přeměňuje své prostředí).


12 principů Davida Holmgrena



Další principy, vyvinuté jinými učiteli nebo designéry

Etika
1. PÉČE O ZEMI: Zajištění pokračování a rozmnožování všech živých systémů.
2. PÉČE O LIDI: Zajištění přístupu lidí ke všem zdrojům, které jsou nezbytné k jejich přežití.
3. STANOVENÍ LIMITŮ POPULACI A SPOTŘEBĚ (spravedlivé podíly každému): limitací vlastních potřeb
můžeme vyhradit zdroje či prostředky pro prosazování výše uvedených principů.
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