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Mgr. Anna Shavit, Ph.D.

Musíme téma odpolitizovat
„Udržitelný rozvoj přináší obrovský prostor
pro interdisciplinaritu, zejména na
univerzitách s tak širokou paletou oborů –
lékařských, společenskovědních,
humanitních, přírodovědných i teologických jako má Univerzita Karlova. Musíme mít
jasný plán a reagovat na změny ve
společnosti, udávat trendy. Pro generaci
dnešních maturantů je téma udržitelnosti již
zcela normální, tedy ani levicové, ani
pravicové. Téma se snažíme důrazně
odpolitizovat, volíme přístup evoluční, s
dlouhodobým efektem, nikoliv revoluční s
krátkodobými politickými rozhodnutími.
Čeká nás spousta práce, která má velký
smysl“, říká Anna Shavit, členka kolegia
rektora.

KULATÝ STŮL: v červnu 2020 se konal první z plánovaných kulatých stolů udržitelného rozvoje. Plány
přerušil COVID a následně se vše na více než rok přesunulo do on-line prostoru

Strategický záměr univerzity
Součástí strategického záměru
univerzity pro léta 2021-2025 je i
závazek, že Univerzita Karlova bude
v rámci své společenské odpovědnosti
přispívat ke kvalitnímu životu
společnosti a udržitelnosti života obecně.

Jde o úzký prostup společenské,
environmentální a ekonomické oblasti.
Kromě životního prostředí pod něj
řadíme i oblasti kvalitního vzdělávání,
rovných příležitostí, zdraví a kvalitního
života, inovací a další.

Univerzita již dlouhodobě podporuje
strategie vedoucí k prohloubení aktivit
trvale udržitelného rozvoje. V roce 2020
se univerzita začala problémem zabývat
komplexně a zařadila jej do svého
strategického záměru. V souladu s Cíly
udržitelného rozvoje OSN (2015-2030
SDGs) chápeme pojem „udržitelný
rozvoj“ v jeho komplexnosti.

Jako veřejná výzkumně-vzdělávací
instituce stavíme na čtyřech
základních pilířích: výuka, věda, třetí
role a vlastní provoz. Udržitelný rozvoj
je na Univerzitě Karlově již dlouhodobě
předmětem mnohých výukových a
výzkumných projektů, cílem je uchopit
téma koncepčně, jako komplexní
problematiku v rámci celé univerzity.

COIMBRA, červen 2021: Výroční konference
proběhla v hybridní formě.

V TOMTO VYDÁNÍ
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 VÝSTAVBA NOVÝCH
KAMPUSŮ

 TIMES HIGHER
EDUCATION
UNIVERSITY IMPACT
RANKINGS

 TŘETÍ ROLE
 VÝROČNÍ
KONFERENCE
COIMBRA

 NOVÝ HUB
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NAŠE PRIORITA
To, že Univerzita Karlova bere
udržitelný rozvoj vážně ukázala již
v roce 2020, kdy se 25. června v
Karolinu konal „kulatý stůl“, kolem
nějž zástupci akademické obce,
veřejnosti i firem diskutovali o
zodpovědném přístupu k otázkám
životního prostředí a cílům udržitelného
rozvoje. Několik desítek akademiků z
řady fakult a různých součástí Univerzity
Karlovy se zapojilo do debaty, jak jít této
vizi naproti. „Jistě to není naše
poslední setkání, ale historicky první
ano,“ uvedl mítink rektor Tomáš
Zima.
Anna Shavit, členka rektorova kolegia
a právnička Tereza Smužová zde
představily šířeji koncipovanou
strategii udržitelného rozvoje.
Zástupci se shodli, že vidí šetrný
potenciál k životnímu prostředí mimo
jiné v elektronizaci agend a zdrojů,
mezioborové výuce a kvalitním
základním i aplikovaném výzkumu, dále
v provozu se zvýšeným důrazem na péči
řádného hospodáře a v podpoře dojezdu
MHD i na bicyklech.

Veřejné zakázky
Implementace
odpovědného
veřejného zadávání
do nákupů na UK
KULATÝ STŮL červen 2020: rektor UK Tomáš
Zima a Anna Shavit

KULATÝ STŮL červen 2020: setkání zástupců
akademické obce k tématu udržitelného rozvoje

Již v lednu 2020 schválilo kolegium
rektora návrh projektu Implementace
odpovědného veřejného zadávání do
nákupů na UK, jehož prostřednictvím se
Univerzita přihlásila k odpovědnosti za
své nákupy a jejich dopady na
společnost a životní prostředí.
Univerzita Karlova tak deklarovala, že
hodlá při zadávání veřejných zakázek
pro zabezpečování svých potřeb
prosazovat etické hodnoty. Tento
přístup má přispět ke zlepšení konkrétní
situace a rovněž umožnit univerzitě se
vyjadřovat ke celospolečensky
významným tématům zejména v oblasti
sociální a environmentální.
O schválení projektu informovalo i
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
a to zmínkou v jeho
newsletteru: Nejstarší česká univerzita
na cestě k udržitelnému nakupování

Prorektorka Lenka Rovná následně
připomněla důležitost mezinárodní
spolupráce v alianci 4EU+ i zapojení
se do unijních programů a grantových
schémat (H2020, Horizon Europe aj.) a
upozornila, že „..univerzity čeká velká
transformace: na green a digital.“

Udržitelnost je dále
důležitým kritériem
při výstavbě nových
kampusů jako jsou
Jinonice a Albertov i
při rekonstrukcích
budov stávajících.

Byla zde také představena vize zřídit
ústřední webové stránky, kde se budou
střetávat různorodé aktivity, které na
fakultách a součástech mnohdy již
dlouhodobě probíhají

TITULEK OBRÁZKU: Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vel
laoreet orci. In eget auctor mi.
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SROVNÁNÍ

Times Higher Education University Impact Rankings
JAK SI VEDEME…

.
Cíl mír, spravedlnost a silné instituce
Odrazovým můstkem v roce 2020 a příležitostí
se zaměřuje na správu a řízení vysokých
sledovat, jak si v oblasti udržitelného rozvoje
stojíme v porovnání s domácími i zahraničními
škol (například garance akademických
univerzitami, bylo přihlášení se do mezinárodního svobod, zastoupení zaměstnanců a
hodnocení Times Higher Education University
studentů v akademickém senátu, politika
Impact Rankings.
v oblasti spolupráce se stakeholdery,
politika v oblasti korupčního jednání,
Univerzita Karlova se při své první účasti
rozhodla reflektovat svou činnost v šesti cílech. zveřejňování údajů o hospodaření),
Těmito cíli bylo zdraví a kvalitní život, kvalitní spolupráci s institucemi veřejné správy
(poskytování expertíz, vzdělávání
vzdělávání, průmysl,
představitelů veřejné správy, společný
inovace a infrastruktura, udržitelná
výzkum, poskytování neutrálního prostoru
města a obce, mír, spravedlnost a silné
instituce a partnerství pro splnění cílů.
pro různé politické světonázory) a podíl
Celkově se Univerzita Karlova mezi
absolventů v oblasti práva a správy.
více než jedenácti sty vysokými
Z hlediska možného zlepšení je
školami z devadesáti čtyř zemí
v některých oblastech univerzita vázána
umístila na 401-600. místě, tak jako
obecnými právními předpisy (stávající
Masarykova univerzita, Univerzita Palackého
znění českého zákona o vysokých školách
v Olomouci a Česká
neumožňuje, aby mohli být členy
zemědělská univerzita v Praze, která se jako
akademického senátu i ti zaměstnanci
jediná z českých vysokých škol rozhodla
univerzity, kteří nejsou akademickými
zapojit do všech sedmnácti cílů.
pracovníky).

Pro následující ročníky jsme se rozhodli
rozšířit přihlášené okruhy hodnocení o
kategorie
rovnost mužů a žen, důstojná práce a
ekonomický růst a méně nerovností.
V rámci cíle Rovnost mužů a žen je předmětem
sledování zejména výzkum v této oblasti, podíl
žen mezi studenty, jejichž rodiče neabsolvovali
vysokou školu, mezi absolventy, resp. mezi
vyučujícími, opatření podporující přístup žen
ke vzdělání či politika školy v této oblasti (např.
opatření proti diskriminaci, opatření na
podporu slaďování studijního či pracovního a
rodinného života apod.). Kromě dostupnosti dat
zde ve prospěch tohoto cíle hovoří i to, že tato
oblast patří mezi ty, které Univerzita Karlova
zahrnula do revidovaného akčního plánu pro
HR Award.

Hodnocení v cíli Důstojná práce a ekonomický
růst rovněž zahrnuje výzkum v této oblasti, k
dalším kritériím pak patří zaměstnanecká
politika (např. důstojné mzdy, existence
odborů, ochrana práv zaměstnanců), výdaje na
Nejlepšího výsledku jsme dosáhli v rámci
kategorie zdraví a kvalitní život. Zde jsme Posledním cílem je povinný cíl pro všechny zaměstnance, podíl studentů, kteří jako
povinnou součást studia absolvují alespoň
instituce, které chtějí být zařazeny do
získali 88. místo mezi téměř devíti stovkami
měsíční praxi, či podíl zaměstnanců, jejichž
institucí. Je to i díky tomu, že kromě kvalitního celkového srovnání, a to partnerství pro
pracovní smlouvy jsou alespoň dvouleté
základního i aplikovaného výzkumu v oblasti splnění cílů. Vedle výzkumu je zde
lidského zdraví a nemocí je Univerzita Karlova předmětem hodnocení to, jak jsou v politice a (jakožto další ukazatel zaměstnaneckých jistot).
Zapojení do toho cíle lze opřít o to, že
činnosti univerzity jako téma přítomny Cíle
školou, která připravuje významný počet
Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, aby
udržitelného rozvoje, a to jak směrem ven
absolventů pro lékařské a zdravotnické
byla odpovědný zaměstnavatel, ke zlepšování
(například podíl na formulování národní
profese, intenzivně na místní, národní i
sociálních podmínek svých studentů a
mezinárodní úrovni spolupracuje s institucemi politiky, spolupráce s neziskovými
zaměstnanců se pak zavázala i ve svém
zabývajícími se touto oblastí, uskutečňuje pro organizacemi, podíl na sběru a měření dat
strategickém záměru.
širokou veřejnost programy i dobrovolnické týkajících se cílů), tak i dovnitř (zpracování
aktivity přispívající ke zdravému a kvalitnímu hodnoticích zpráv, jak vysoká škola cíle
životu či podporuje zdraví svých zaměstnanců anaplňuje, vzdělávání studentů v této oblasti). Cíl Méně nerovností se vedle výzkumu v této
oblasti soustředí dále na podíl studentů, jejichž
studentů. Významným současným příkladem
rodiče nestudovali vysokou školu, podíl
všech těchto aktivit je role Univerzity Karlovy
zahraničních studentů z rozvojových zemí, podíl
při překonávání epidemie koronaviru.
studentů a zaměstnanců se speciálními
potřebami a opatření proti diskriminaci (např.
V oblasti Průmysl, inovace a infrastruktura
pro studenty a zaměstnance se speciálními
je jedním ze stěžejních příslibů založení
potřebami, jako například jsou přístupnost
dceřiné společnosti UK, která se zasazuje o
budov či jiná cílená opatření). Univerzita
akceleraci výsledků univerzity v oblasti
Karlova v této oblasti uskutečňuje celou řadu
inovací a přenosu poznatků a technologií. Díky
aktivit, a proto se nabízí, aby se zapojila do
tomu se univerzitě v nedávné době podařilo
tohoto cíle.
založit několik nových spin-off společností.
V případě cíle udržitelná města a obce bylo
hodnocení prováděno na základě intenzity a
kvality výzkumu v této oblasti. Další kritéria se
týkala podpory umění a kulturního dědictví
(veřejná dostupnost budov, knihoven, muzeí a
výstavních prostor či zelených ploch,
uskutečňování uměleckých vystoupení pro
veřejnost, podpora projektů na ochranu
nehmotného kulturního dědictví), výdajů na
tuto oblast, resp. udržitelnosti (politika a
aktivity v oblasti udržitelného dojíždění, práce
z domova, dostupné bydlení pro zaměstnance i
studenty, spolupráce na regionálním územním
rozvoji, udržitelná výstavba univerzitních
budov)
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Nový virtuální HUB
centralizace a synergie…
Na jaře tohoto roku byl vytvořen nový virtuální HUB pro
udržitelnost, který se v současné době společně s fakultami a
součástmi aktualizuje a měl by být plně funkční od září 2021.
Zde se všechny aktivity napříč fakultami a součástmi
synergicky střetávají. HUB přibližuje, kde je možné
jednotlivé obory studovat, jaké vědecké týmy se tématy
zabývají; představuje experty, kteří přenášejí poznatky do
praxe, co nabízíme veřejnosti a jaká opatření univerzita
přijala v rámci svého provozu.
Hub: Virtuální HUB udržitelného rozvoje na UK

Mezinárodní spolupráce
Rozvíjíme aktivně spolupráci s
českými i zahraničními partnery
Univerzita aktivně rozvíjí spolupráci
s českými i zahraničními partnery a
podporuje strategické mezinárodní
aktivity v oblasti udržitelného
rozvoje. Jsme členy řady
významných mezinárodních
uskupení věnujících se trvale
udržitelnému rozvoji: 4EU+,
Coimbra Group UNICA Green,
International Association of
Universities (IAU), International
Forum of Public Universities
(IFPU). Udržitelný rozvoj je také
tématem jednoho z flagshipů
univerzitní aliance 4EU+.

Př ipojili jsme se k Hamburské
deklaraci a aktivitám OSN Race
to Zero.
Společ ně s podporou Centra pro
ž ivotní otázky vyvíjíme aktivity k
založ ení č eské poboč ky
Sustainable Development
Solutions Network pod
hlavič kou univerzity.

Spolupráce na národní a mezinárodní úrovni pro
dosažení cílů SDGs OSN je pro univerzitu klíčovým
tématem
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Měkké aktivity a třetí role
Cílem je, aby na Univerzitě Karlově v rámci udrž itelnosti
aktivně spolupracovali jednotlivé fakulty i centra.
Př ipravujeme tematické podcasty, odborné webinář e,
workshopy. Aktivity udrž itelného rozvoje cíleně
propojujeme s programem Hyb4city, který vnímáme, jako
strategické místo pro meziuniverzitní setkávání.
Odborníci např íč univerzitou spolupracují na ř adě
tematických programů a výstav pro širokou veř ejnost a
plánujeme ř adu dalších aktivit.

Forum 2021/1: zelený Karel IV.

O udržitelném rozvoji v
časopise Forum
První letošní číslo časopisu Forum, se mimo
jiné zaměřilo na ekologii a vodu. Tímto jsme
také odstartovali novou tradici, kterou je tisk
univerzitního Fora na ekologický papír.

Univerzita Karlova je partnerem exteriérové výstavy Energie
a civilizace na praž ské Kampě , jejíž hlavním autorem je
egyptolog prof. Miroslav Bárta. Výstava je v poř adí druhu
ze tř í plánovaných témat. Navazuje na expozici Voda a
civilizace a př ipravuje se téma Civilizace a recyklace.
Návště vníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. č ervna
2021.
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. z Př írodově decké
fakulty UK vystoupil na Seminář i "12 výzev regionálního
rozvoje" s tématem Vodní stres v Č esku: Jaké jsou
mož nosti ř ešení?
Diskuzní platforma Č esko! A jak dál? se soustavně zabývá
zásadními celospoleč enskými tématy, problémy a výzvami
dnešní společ nosti a země týkající se udrž itelného rozvoje.
Mezi dosavadními tématy byly akcentovány např íklad dluhy
a exekuce, sucho, vzdě lávání, alkohol a nezdravý ž ivotní styl,
dopady koronavirové pandemie na společ nost, č i dů lež itost
zdravého pohybu.

ENERGIE A CIVILIZACE: exteriérová výstava na pražské Kampě
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Výroční konference Coimbra
Dne 17. června 2021 se uskutečnil on-line přenos výroční konference
Coimbra, kterou letos hostila Univerzita Karlova. Konference
zahrnovala 41 univerzit ze 23 zemí a ač všichni doufali, že se již členové
budou moci setkat osobně, přetrvávající pandemie vyústila v další
online setkání. „Je to škoda i proto, že rektor UK Tomáš Zima končí své
funkční období a chtěl nás přijmout osobně,“ řekl profesor Ludovic
Thilly, předseda uskupení Coimbra.
Mezi hlavní témata aktuální konference byla zahrnuta udržitelnost,
postpandemická spolupráce a pomoc studentům, jejichž vzdělání a
budoucnost byly krizí ovlivněny. Směrem k tématům udržitelnosti se
skupina Coimbra vydala již před pandemií, ale nyní je téma ještě
aktuálnější. Myšlenka udržitelnosti je různorodá: prvotním vstupem bylo, že
všechny naše univerzity se v oblasti výzkumu velmi angažují v hledání
řešení současných globálních výzev a globální společnosti. Uvědomili jsme
si, že by nám mohly pomoci mezinárodně uznávané Cíle udržitelného
rozvoje (SDG) od Organizace spojených národů. Z vnějšího hlediska
skupina Coimbra předložila iniciativu, jež byla zahájena v roce 2016 v
Poitiers a která se nazývá Poitierská deklarace.

Původním tématem bylo Univerzita a město. A sestavili jsme
rámec, v němž byli členové skupiny Coimbra požádáni, aby se
připojili k závazku podporovat společné kroky s obcemi v tématech,
jako je vzdělávání, podpora vědy. Tato deklarace se stala značně
populární a již ji společně s obcemi podepsalo 33 ze 41 univerzit.
Jedná se o jasný příklad víceúrovňové správy. Začínáte na místní
úrovni, následně na národní, evropské a poté i na globální. To pro
nás mělo velký význam, protože našimi členy jsou tradiční
univerzity, které vznikly před staletími a mají jedinečnou součinnost
s tvůrci místní politiky.
Chceme v tomto duchu pokračovat, zorganizovali jsme na 21. a 22.
října setkání v Ženevě. Půjde o seminář ve spolupráci s Ženevskou
univerzitou, která má silné vazby na Univerzitu Karlovu a důvodem
je také to, že se nacházejí vedle evropského sídla OSN. Setkání
proběhne v Paláci národů a rektoři univerzit budou v přímé interakci
s tvůrci udržitelné politiky OSN. Chceme vytvořit diskusi, která
umožní realizovat cíle udržitelného rozvoje na univerzitách, ale také
pochopit, že je třeba vždy aktualizovat nejnovější vývoj a výzvy.
Tam chceme směřovat po zasedání v tomto týdnu. Vydáváme se na
cestu, kde se udržitelnost stává jedním ze základních témat skupiny
Coimbra - říká profesor Ludovic Thilly, předseda uskupení
Coimbra.

CONFERENCE COIMBRA 2021

SPOLEČNĚ
Udržitelné univerzity 21. století
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