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NAŠÍ ČINNOSTI.

Přijetí společenské odpovědnosti znamená
aktivní uvědomění si následků naší činnosti
na společnost (studenty, zaměstnance, širokou veřejnost)
a na prostředí, které potřebujeme k životu,
a podle toho konání strategických i každodenních rozhodnutí.
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Strategie
společenské
odpovědnosti
ČZU

O

S

Č

eská zemědělská univerzita v Praze patří k největším univerzitám v České republice a uvědomuje si roli, již mají vysoké školy při kultivaci veřejného prostoru. Svou
činností univerzita ovlivňuje životní styl, kvalitu (pracovního) života a měřítko hodnot studentů a absolventů a do jisté míry celé společnosti. Tato role se netýká jen

vzdělávání mladé generace a samotné vědecko-výzkumné činnosti, ale též aktivit směřujících
k přímému uplatnění našich zkušeností a poznatků v praxi. Řečeno slovy našeho statutu z roku
1920 „nejen ku prospěchu národa československého, ale i prospěchům všelidským“.
ČZU má v sobě přirozeně „zakódovanou“ moudrost starých hospodářů, jejichž touhou
bylo předat statek potomkům v lepším stavu, než jej sami převzali. Je nám vlastní přístup
zohledňující udržitelnost našeho počínání, stejně jako je nám vlastní přijetí společenské odpovědnosti (tzv. Corporate Social Responsibility, CSR) chápané jako přebírání odpovědnosti za
dopady naší činnosti. Společně se studenty a našimi partnery hledáme cesty, jak to nejlepší
z našich zkušeností a poznatků předávat dál.

VIZE ČZU S OHLEDEM NA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST
Dlouhodobým cílem ČZU v oblasti společenské odpovědnosti je vědomé uplatnění zásad společenské odpovědnosti, chápané jako přijetí odpovědnosti za důsledky naší činnosti a důraz
na udržitelný rozvoj na ČZU. Tyto zás–ady jsou a budou nedílnou součástí veškerých řídících,
pedagogických, vědecko-výzkumných a dalších činností. Naší vizí je stát se laboratoří uplatnění
těchto postupů v praxi, kdy naši akademičtí pracovníci považují tyto zásady za samozřejmé
a aktivně předávají nejlepší zkušenosti odpovídající formou studentům všech studijních programů/oborů. Pro splnění takové vize v areálu našeho kampusu spoluvytváříme prostředí, kde se
jak zaměstnanci, tak studenti cítí komfortně, a jsou podporováni v realizaci vlastních nápadů
pro odpovědné a udržitelné fungování naší univerzity.
Převzato z oficiálního dokumentu CSR strategie České zemědělské univerzity v Praze a CSR Reportu z roku 2014
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Základní hodnoty
společensky
odpovědného
chování a jejich
konkrétní aplikace
v prostředí ČZU

A

1. VLIV NAŠÍ ČINNOSTI
NA PROSTŘEDÍ K ŽIVOTU

2. VLIV NAŠÍ ČINNOSTI NA SPOLEČNOST
Zásadní část výchovy naší společnosti je v našich rukou.

Bez zdravého ekosystému naší planety není možné
dlouhodobé přežití.


 Naší činností jdeme příkladem a tím zásadně ovlivňujeme nastavení životních hodnot studentů a učíme


 Vykonávání rozhodnutí o činnostech ČZU po

důležitost společensky odpovědného chování nejen

uvědomělém a informovaném zvážení možných

v rámci výuky, ale také nastavením odpovědné kultu-

dopadů na prostředí, které k životu potřebuje-

ry v kampusu.

me.

 Svým příkladem společensky odpovědného chová
Prioritou rozhodování je minimalizace plýtvání

ní určujeme také nastavení hodnot našich zaměst-

přírodními zdroji a minimalizace zatěžování ži-

nanců.

votního prostředí naší činností.



 Naše poznání důležitosti společensky odpovědného chování předáváme dále i našim partnerům a široké veřejnosti.

3. EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST
NAŠÍ ČINNOSTI A JEJÍ VLIV
Investice do budoucna často znamená dlouhodobou úsporu.

 Uvědomění si férové ceny výrobků a služeb z pohledu lidských
a přírodních zdrojů.

 Uvědomění si dopadů celého životního cyklu nakupovaných výrobků a služeb na životní prostředí a společnost a nákladů s tím
spojených; nejnižší tržní ceny často tyto externality nereflektují.



 Uvědomění si závislosti na globálním trhu a prioritní podpoření
rozvoje vlastního regionu vedoucí k dlouhodobé soběstačnosti.

PROSTŘEDÍ
K ŽIVOTU

SPOLEČNOST

EKONOMIKA
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Společensky
odpovědné
chování ČZU
v roce 2018

3
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O
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polečensky odpovědné chování vyžaduje aktivní přijetí jeho základních hodnot a řízení se jimi
v každodenním rozhodování o činnostech ČZU.

 Dohoda Ministerstva životního prostředí

a ČZU - DOST BYLO PLASTU
	ČZU a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uza-

Tato zpráva monitoruje práci rektorátu

vřeli dobrovolnou dohodu o postupném snižová-

v oblasti strategického řízení. Dále, vzhledem k nutné imple-

ní vlivu jednorázového nádobí na životní prostře-

mentaci do všech činností ČZU, zahrnuje namátkou vybra-

dí. Předmětem Dohody je společný závazek ČZU

né ukázkové aktivity reflektující přijetí hodnot společensky

a MŽP působit na změnu chování spotřebitele

odpovědného chování fakult a univerzitních pracovišť. Dle

směrem ke snížení množství produkovaného jed-

definice CSR strategie České zemědělské univerzity v Praze

norázového nádobí za současného přijetí konkrét-

jsou hlavní činnosti rozděleny do oblastí:

ních závazků ze strany ČZU.

 strategického řízení,

 výuky a vzdělávání (vzdělávací činnost),


3.2 Výuka a vzdělávání

 vědy a výzkumu (tvůrčí činnost),

Díky zaměření ČZU na Life Sciences tvoří problematika dlouhodobé udržitelnosti, ekologie, pochopení propojení a sou-

 environmentálního managementu (související


vislostí přírodních dějů integrální součást větší části studij-

činnost),

ních předmětů na ČZU.

 sociální a regionální politiky (související


dernizace studijních programů se společenská odpověd-

činnost)

nost a hodnoty s ní spojené dostávají do popředí jako jedny

V rámci udělené institucionální akreditace a mo-

z hlavních strategických přístupů fakult.
Mimo samotnou výuku je dále klíčová podpora ap-

3.1 Strategické řízení
 Definování CSR strategie České zemědělské

univerzity v Praze
	Schválení definice a cílů s ohledem na společenskou odpovědnost pro strategické vedení ČZU.

likace dovedností a znalostí studentů v praxi vedoucí k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti ČZU. V této
oblasti byly podpořeny následující aktivity:

ČZU CAMPUS SUSTAINABILITY
CHALLENGE 2018
V červnu 2018 byla vyhlášena soutěž o nejlepší projekty,
které povedou kampus ČZU, studenty a zaměstnance k od-

 Zastřešení CSR

povědnému chování vůči životnímu prostředí i sobě samým.

	
Dohled nad společenskou odpovědností ČZU

Do soutěže se přihlásilo 17 projektů. V září 2018 proběhlo

a celouniverzitní koordinace aktivit pro její podpo-

finálové kolo, ve kterém porota ve složení kvestorka ČZU

ru byla přidělena do gesce prorektora pro kvalitu

Ing. Jana Vohralíková, prorektor pro kvalitu vzdělávací

vzdělávací a tvůrčí činnosti.

a tvůrčí činnosti doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.
a prorektor pro rozvoj prof. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. vybra-

	
 Vytvoření komunikační platformy

la čtyři vítězné projekty:

Odpovědná ČZU
	Byla vytvořena komunikační platforma Odpovědná

 Free Shop ČZU,

ČZU pod jejíž hlavičkou budou komunikovány společensky odpovědné aktivity ČZU jak veřejnosti,

 Vratné plastové kelímky ČZU,

tak komunitě uvnitř univerzity – studentům a zaměstnancům.
	
 UI Green Metric World University

 Jedlý kampus ČZU,
 Žížaly na kolej.

Rankings 2018
	
Česká zemědělská univerzita se umístila na 46.
místě na světě v prestižním žebříčku UI Green

Vítězné projekty dostaly rozpočet 15 000,- Kč a podporu
vedení pro jejich realizaci do konce roku 2018.

Metric World University Rankings 2018. Žebříček

V průběhu zimního semestru akademického roku

vyhodnocuje, jak jsou univerzity ohleduplné k ži-

2018/2019, konkrétně do konce roku 2018, studenti své

votnímu prostředí.

projekty realizovali. Byly podpořeny následující aktivity:
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FREE SHOP ČZU

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ S AVE CZ

Na koleji BCD byla vyčleněna místnost, která bude sloužit

Ve spolupráci se společností AVE CZ a podnikatelským inku-

jako tvz. Free Shop. Zde si studenti budou moci vzít věci,

bátorem Point One ČZU bylo vyhlášeno další kolo soutěže

které už jiní nepotřebují, např. když se na koleje stěhují,

o studentské návrhy inovací na témata odpadového hospo-

a naopak přinést své již nepotřebné věci, když se stěhují

dářství. Do soutěže se přihlašují již tradičně studenti oborů

z kolejí pryč. Projekt vznikl s cílem omezit plýtvání přírodních

spojených s odpadovým hospodářstvím Technické fakulty

zdrojů a pomoci snížit finanční výdaje studentů ubytovaným

a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

na kolejích. V roce 2018 bylo realizováno zařízení a vybave-

Studenti mají takto příležitost vyzkoušet si aplikovat teore-

ní místnosti a nastavení administrativního a personálního

tické znalosti a přinést nové inovativní postupy do reálného

fungování Free Shopu ČZU. V roce 2019 bude spuštěn sa-

provozu. Aktuální témata ročníku 2018/2019 jsou:

motný provoz.

JEDLÝ KAMPUS ČZU

 Hutnění na skládce jinak?
	Lze kompaktor na skládce nahradit jiným strojem,

U kolejí EFG a Kruhové haly bylo vysazeno celkem přes 100

aniž by došlo k ohrožení hutnění odpadů, resp. ka-

ks jedlých rostlin / 37 nových druhů rostlin od jedlých nebo

pacity skládky v daném čase, aniž bychom ztratili

léčivých bylin přes jedlé keře až po stromy s jedlými plody.

zdroj vývinu skládkového plynu a aniž bychom měli

Projekt má za cíl rozšířit biodiverzitu přírodního prostředí

problémy s úlety do okolního prostředí? Zpraco-

kampusu a vytvořit místa, která bude moci místní komunita,

vatel tohoto tématu musí vycházet ze současné-

ať už studentů žijících na kolejích nebo širší veřejnost, aktivně

ho složení směsného komunálního odpadu, řešení

využívat pro sběr jedlých plodů a odpočinek. Dále místa slou-

nelze přenést na původce odpadu. Řešení se musí

ží jako ukázka pěstování jídla v městském prostředí bez po-

najít při provozu skládky.

třeby zatížení prostředí neekologickými prostředky a hnojivy.
V roce 2018 byla realizována výsadba. V následujících letech
bude dále probíhat péče o vysazené rostliny.

ŽÍŽALY NA KOLEJ!
Na koleji A byly pořízeny a naistalovány vermikompostéry.
Cíl projektu je ukázat studentům možnosti třídění a zpraco-

 Skládka jako bioreaktor
	Co si pod tímto slovním spojením představujete
a jak byste celou koncepci pojali, aby byla skutečně
funkční a plně realizovatelná v podmínkách našich
řízených skládek?

ného odpadu, který končí na skládkách či ve spalovnách,

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ
„DESIGN THE ULTIMATE URBAN
GREENHOUSE“

a správně znovu využít organický materiál. Vzniklý kom-

Univerzita ve Wageningenu (Nizozemí) vyhlásila mezinárod-

post se použije jako hnojivo výše zmíněného projektu Jedlý

ní studentskou soutěž „Design the Ultimate Urban Green-

kampus ČZU. Názorně tak studenti uvidí ukázku zacyklení

house“ k navržení inovativní a udržitelné městské výroby

bezodpadového hospodářství v praxi na vlastním příkladu.

potravin. Zadání soutěže bylo přetvořit existující budovu

V roce 2018 byly pořízeny, naistalovány a uvedeny v provoz

v areálu bývalé věznice v Bajes Kwartier v Amsterdamu

3 vermikompostéry na koleji A spolu s informační kampaní.

v městskou farmu splňující požadavky udržitelného rozvo-

Zajištění správného provozu i v dalším období je zajištěno

je. Klíčovými požadavky bylo propojení produkce s místními

do května 2019.

zdroji na principu oběhového hospodářství, ekonomická ži-

vání biologicky rozložitelného odpadu přímo u zdroje, tedy
v domácnosti, na koleji a tím pomoci snížit množství směs-

VRATNÉ ZÁLOHOVANÉ KELÍMKY ČZU

votaschopnost konceptu a aktivní zapojení občanů žijících
v místní čtvrti. Do soutěže se přihlásilo 40 týmů z 10 růz-

Cílem tohoto projektu je snížit spotřebu jednorázových

ných zemí světa, vybráno do soutěže bylo 24 týmů, z nichž

plastových kelímků (0,5l) v provozovnách kampusu ČZU.

14 zvládlo postoupit do Grand Finale 28. 8. 2018. Mezi

Studentský projekt má zajistit a vyhodnotil analýzu stávající

finalisty se podařilo probojovat i týmu studentů ČZU pod

situace v jednotlivých provozovnách a vybral Klub C jako

jménem Bohemian AvantGardeners.

provozovnu pro zkušební zavedení zálohovaných kelímků.

„Celou produkci jsme navrhli ve škálovatelných blo-

Dále zajistil analýzu a poptání dodavatelů, také analýzu le-

cích, díky čemuž je koncept přizpůsobitelný potřebám jaké-

gislativy spojené s danou problematikou. V roce 2018 bylo

koliv budovy. Naší hlavní motivací účastnit se této soutěže

zakoupeno 4000 ks kelímků pro opakované použití, a tím

byla právě vize skutečných změn k novému udržitelnému

byla zadána jejich výroba ve spolupráci s provozovnou Klu-

standardu výroby potravin ve městech. Nejen Amsterdam,

bem C a pivovarem Staropramen, kteří se na výrobě kelímků

ale i Praha má mnoho míst, které by mohly být revitalizo-

podílejí. Těchto 4000 ks bude uvedeno do provozu v jarních

vány, a městské farmy jsou řešením jak pro znovuvyužití

měsících 2019.

prostoru, tak i oživení sousedské komunity. Nově vznikající
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čtvrť Bajes Kwartier by tak mohla být první z mnoha eko-

součástí vědecké práce všech fakult ČZU. Principy spole-

logických čtvrtí v Amsterdamu ale i po celém světě.“ (tým

čenské odpovědnosti jsou předmětem zkoumání ve většině

Bohemian AvantGardeners)

výzkumných projektů, kterých jsou pracovníci ČZU součástí.

ŽIVOT UČITELEM,
MEZIGENERAČNÍ KURZ NA ČZU

V této zprávě jsou vybrané pouze ukázkové projekty a aktivity celouniverzitní úrovně s důrazem na aktivity pro popularizaci a praktickou aplikaci výsledků naší vědecké práce. Po-

V roce 2018 vznikl nový projekt na Univerzitě třetí věku In-

pularizace vědy je zásadní pro šíření povědomí o důležitosti

stitutu vzdělávání a poradenství ČZU ve spolupráci s Čes-

přijetí společenské odpovědnosti širokou veřejností.

kou spořitelnou a podnikatelským inkubátorem Point One
lem, který propojuje naše studenty se studenty Univerzity

VZNIK CENTRA PRO VODU,
PŮDU A KRAJINU

třetího věku. Cílem je vzájemné předávání zkušeností, infor-

Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Centrum

mací a překonávání mezigeneračních bariér.

pro vodu, půdu a krajinu. Jeho cílem je vytvořit účinné řešení

ČZU. Jedná se o bezplatný mezigenerační kurz Život učite-

PRÁCE STUDENTSKÉHO SPOLKU BEFAIR

pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavním východiskem pro ochranu území ČR před suchem a povodněmi je

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2018 se spolku po-

koncept Chytré krajiny. Centrum je unikátní propojením vý-

dařilo uspořádat řadu úspěšných akcí, a to především na

zkumných multidisciplinárních týmů a jejich aktivit ve snaze

půdě České zemědělské univerzity (ČZU) pod záštitou Fa-

o nalezení komplexního řešení.

kulty tropického zemědělství (FTZ) a podporou Provozně

oblečení pro charitativní obchod Moment spolu s šířením

PROJEKT ACROSS: ACROSS DISCIPLINES,
BORDERS AND PEOPLE IN RURAL
DEVELOPMENT

povědomí v rámci akce Férová sváča, promítání filmu Plas-

Institut vzdělávání a poradenství v současné době řídí kon-

tic Ocean, přednáška členky dobrovolnického hnutí Trash

sorcium šesti zahraničních univerzit v evropském projektu

Hero, a další. Dále se členové spolku účastnili i dalších akti-

ACROSS (Across Disciplines, Boarders, People in Rural De-

vit v rámci spolupráce s několika neziskovkami. Byly to na-

velopment, program Erasmus +, KA2). Projekt se zaměřuje

příklad akce “Palmovka teď!” na Praze 8, festival Evolution,

na posílení mezipředmětových vazeb a integraci průřezo-

ekonomické fakulty (PEF). Jedná se o organizaci množství
cestovatelských přednášek a osvětových akcí, např. sbírka

Národní fairtradová konferenci v Brně, jednání valných hromad Fairtrade Česko a Slovensko, a další. Podrobné informace o celé činnosti spolku jsou sepsány ve výroční zprávě
BeFair za rok 2018.

PŘÍKLAD LETNÍ ŠKOLY NA ČZU
S APLIKACÍ SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI V PRAXI
Institut vzdělávání a poradenství uspořádal letní školu pro
budoucí učitele odborných předmětů, která proběhla na
Fakultě pedagogiky „Aeres University of Applied Sciences
Wageningen“ (Nizozemí) v květnu 2018. Během letní školy
si studenti vyzkoušeli výuku v týmu na ekologická a sociální
témata na středních školách v zahraničí a vytvořili interaktivní
manuály pro učitele středních škol. Tyto manuály obsahují návody na projekty či aktivity na aktuální témata udržitelného
rozvoje, která by mohla být vyučována na školách v rámci
environmentální výchovy či občanské nauky.

3.3 Věda a výzkum
Podobně jako u činností v oblasti výuky a vzdělávání je problematika udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti
významnou a pro úspěšný výzkum v dnešní době nezbytnou
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odpovědnosti, jako noví členové v roce 2018 byli přijati do
inkubace tito studenti:
 Luboš Ducháček – zakládá firmu na výrobu sty
lového, ekologického a kvalitního oblečení ze lnu.
Jeho produkt je tuzemské výroby se zaměřením na
kvalitu a zachování českých tradic, vzhledem k historii pěstování lnu na našem území. Velký důraz je
kladen na styl a zároveň nízkou zátěž na životní
prostředí.
 Tomáš Heller – zakládá firmu na výrobu tradič
ních ručně pletených svetrů a dek z přírodní vlny od
rumunských babiček s dřevěným logem vlastní výroby TeaTom. Jedná se o sociálně-kulturní projekt
pro zachování tradice a ekonomický rozvoj venkova v rurálních oblastech Rumunska.
 Veronika Tůmová – zakládá firmu na výrobu

vých témat „Člověk v demokratické společnosti“ a „Člověk

akvaponických akvarií, produktu propojujícího akva-

a životní prostředí“ do výuky odborných předmětů na střed-

ristiku (chov ryb) a hydroponické pěstování rostlin.

ních odborných školách v šesti partnerských zemích.

Rostliny jsou umístěny nad akváriem v substrátu,

LIFE SCIENCES FILM FESTIVAL
Ve dnech 15. až 19. října 2018 se uskutečnil 8. ročník Me-

který jim poskytuje oporu. Projekt představuje ekologický způsob domácího pěstování bylin a listové
zeleniny pro přímou spotřebu.

zinárodního festivalu dokumentárních filmů s tématikou
přírodních věd a udržitelného rozvoje na ČZU. Tento festi-

 Petr Plachký – zakládá firmu na upcyklaci od

val je důležitou součástí osvěty o ekologických a sociálních

padových materiálů a jejich znovuvyužití výrobou

problémech jak pro studenty a zaměstnance ČZU, tak pro

produktů pro další využití, např. hlavolamy vyro-

širokou veřejnost. Má silný potenciál předat důležité poro-

bené z upcyklovaného dřeva (z palet, skateparků

zumění globálních problémů široké veřejnosti snadno po-

a nábytku), nakličovací misky vyrobené z upcyklo-

chopitelnou formou.

vaných skleněných lahví, výrobky z cykloduší - pe-

ÚČAST ČZU NA TÝDNU VĚDY A TECHNIKY

něženky, opasky, apod.

Týden vědy a techniky probíhal od 5. - 11. listopadu 2018

3.4 Environmentální
management

a zahrnoval přednášky, výstavy, akce na pracovištích, do-

Důležitou součástí Environmentálního managementu ČZU

kumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé

je provozní a technická údržba budov a areálu, rekonstruk-

další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými

ce a nové stavební práce. Pro správný odhad stávající

obory.

situace je zapotřebí odborného zpracování dat, není tedy

Česká zemědělská univerzita se v rámci oslav 100 let od
vzniku Československa připojila k největšímu vědeckému
festivalu v České republice pořádaným Akademií věd ČR.

FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ –
DRŽITEL STATUSU FAIRTRADOVÁ ŠKOLA

součástí této zprávy. I malé změny vedoucí k osvětě
a motivaci jednotlivců jsou ale zásadní součástí společensky odpovědného chování, vybrané projekty v této oblasti

Již od roku 2014 si fakulta drží ocenění Fairtradové školy.

realizované v roce 2018 jsou například:

PODPORA STUDENTŮ PRO APLIKACI
ZNALOSTÍ V PODOBĚ VLASTNÍ
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

FONTÁNY NA PITNOU VODU FILTERMAC

Podnikatelský inkubátor Point One ČZU pomáhá studen-

díky tomu ušetřeno 228 694 PET láhví (0,5l), což před-

tům ČZU k založení a úspěšnému rozjetí vlastních podni-

stavuje 5 717 kg ušetřených plastů (informace z výroční

ků. Mnoho z nich přirozeně vyznává hodnoty společenské

zprávy ze spolupráce).
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Na Provozně ekonomické fakultě (PEF) jsou v provozu dvě
fontány na pitnou vodu firmy Filtermac. V roce 2018 bylo

LETNÍ DĚTSKÁ UNIVERZITA NA FLD
V rámci týdenního programu se děti zaměstnanců ČZU inV roce 2018 byla s firmou Filtermac uzavřena další

teraktivní a zábavnou formou seznámily s lesem a jeho pro-

spolupráce na zprovoznění venkovní fontány, a to s Fakul-

středím, s tím, co zde roste i s těmi, co v lese žijí. Součástí

tou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů společ-

programu bylo i seznámení dětí s tím, jaký má les pro člo-

ně s Rektorátem.

věka význam za využití zázemí Fakulty lesnické a dřevařské

UNIQWAY
Ve spolupráci ČVUT a VŠE vznikl na ČZU první český carsharing pro studenty a zaměstnance. Službu vytvořili studenti
sami s podporou ŠKODA AUTO a dalších partnerů. Projekt
je založen na principu sdílené ekonomiky a tím šetření životního prostředí i kapes studentů.

KOLEJE A MENZA – ZALOŽENÍ GREEN
OFFICE KAM

(sbírky, výukové prostory a materiály) a areálu ČZU (zejména stromová vegetace) a také na exkurzích do lesů v Praze.

SOUTĚŽ YPEF (YOUNG PEOPLE IN
EUROPEAN FORESTS) - LETNÍ DĚTSKÁ
UNIVERZITA A TERÉNNÍ PROGRAMY
PRO DĚTI
V roce 2018 proběhlo další kolo pravidelné soutěže YPEF.
Cílem soutěže YPEF, která má své kořeny u polských lesníků,
je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnos-

V roce 2018 byla založena GreenOffice KAM, která vede

ti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné

studenty žijících na kolejích k lepšímu odpadovému hos-

době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktiv-

podářství pomocí vzdělávacích kampaní a drobných úprav

ně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. Fakulta

provozu kolejí. V roce 2018 byly zakoupeny tašky na jed-

lesnická a dřevařská je organizátorem regionálního kola pro

nodušší třídění odpadu přímo na pokojích, které mají zvýšit

Prahu a Středočeský kraj a národního kola soutěže, kterému

motivaci správně třídit odpad. Motivace k třídění byla pod-

předcházejí místní a další regionální kola v ČR.

pořena také informační kampaní. Dále byla zlepšena místa pro odpadové kontejnery a přidán kontejner pro třídění

ČZU JE DOBRÝM ANDĚLEM

kovových obalů. Venkovní vermikompostéry byly umělecky

V roce 2018 uspořádali zaměstnanci rektorátu ČZU a Pro-

zkrášleny pro větší motivaci je používat studenty.

vozně ekonomické fakulty charitativní sbírky na podporu

PRŮZKUM VYUŽÍVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ
PLASTŮ ZAMĚSTNANCI REKTORÁTU

nadačního projektu Dobrý anděl, jehož je ČZU v Praze i PEF
dlouhodobým partnerem.

V roce 2018 proběhlo dotazníkové šetření k tématice využí-

PEF JEŽÍŠKOVÝM VNOUČETEM

vání a třídění plastů zaměstnanců rektorátu a jejich znalosti

Pan děkan Ing. Martin Pelikán, Ph.D. za Provozně ekono-

problematiky společenské odpovědnosti. Výsledky z dotaz-

mickou fakultu předal v prosinci 2018 šek s částkou 27 000

níku odrážejí šetrné a uvědomělé nastavení zaměstnanců

Kč na podporu nadačního projektu pro seniory Ježíškova

rektorátu k životnímu prostředí a spotřebě. V dotazníku se

vnoučata.

opakovalo používání jednorázového nádobí jen na akcích, kuodráží to, že kampus poskytuje jídlo i nápoje bez nutnosti

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
NA PEF ČZU V PRAZE

jednorázových prostředků (jídlo v menze, pití filtrované nebo

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla u některých prodejců

kohoutkové vody, nošení si vlastního jídla z domu, příprava

potravin Národní potravinová sbírka na pomoc potřebným.

vlastních teplých nápojů). Z výsledků je znát vlastní angažo-

PEF uspořádala obdobnou akci a připojila se tak k potravi-

vanost a chuť nevytvářet zbytečný odpad.

novým sbírkám po celé zemi.

3.5 Sociální
a regionální politika

VÝSADBA ALEJE SVOBODY
POD HOROU ŘÍP

ŠKOLKA PONÍČEK

topadu 2018.

povaní si balených vod jen na výletě apod. Zároveň výsledky

ČZU byla odborným garantem výsadby 100 lip pod horou
Říp organizované nadací Partnerství, která proběhla 17. lis-

Od 1. září 2016 byl zahájen provoz podnikové dětské skupiny ČZU s názvem Školka Poníček. Univerzita tímto krokem
reaguje na požadavky svých zaměstnanců, kteří pro své
děti preferují zařízení s pravidelnou péči ve stylu mateřské
školy. V roce 2018 pokračuje poskytování služeb zaměstnancům ČZU.
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4
Zhodnocení
aktuální
pozice ČZU
s ohledem na aplikaci
přijetí hodnot společensky
odpovědného chování do
každodenního rozhodování

Z

A
P

SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH
AKTIVIT V ROCE 2018

	− Malé povědomí mezi zaměstnanci a studenty ČZU
o důležitosti společensky odpovědného chování,
jeho základních hodnotách a aplikaci do denního


Vydefinování a zahrnutí společensky odpovědného

života.

chování do strategického řízení univerzity.

 Nově udělená podpora vedení

POSTAVENÍ ČZU VŮČI OKOLÍ

– pro aktivní šíření povědomí o principech

společensky odpovědného chování

 Rychlý


růst

podpory

udržitelného

rozvoje

– a pro jejich aplikaci v podobě aktivit vedoucích

a společensky odpovědného chování ve správě EU

ke zmírnění negativních dopadů na společnost

a ČR a s tím spojených změn v legislativě i zaměření

a životní prostředí činnostmi univerzity.

zdrojů projektových poskytovatelů, nárůst poptávky
po společensky odpovědných institucích, a tím


 Pokračovala proaktivní práce fakult ve výuce

nárůst poptávky po informacích a výzkumu pro

a výzkumu v rámci svého zaměření inherentně

udržitelný rozvoj jak ze strany nových generací

podporující společensky odpovědnou práci.

studentů, tak ze strany privátního i veřejného
sektoru.

INTERNÍ DISPOZICE ČZU

	− Rychle rostoucí zájem o aktivní přijetí společenské
odpovědnosti u českých institucí, a tím hrozba přímé

 Odborné znalosti a výzkumné zázemí pro


konkurence soutěžící o novou generaci studentů,

uvědomělé rozhodování je dostupné interně a ve

pro vědeckou spolupráci komplexnost společensky

vysoké kvalitě díky celkovému zaměření univerzity na

odpovědného chování, a tím daný nárůst složitosti

Life Sciences.

a pracnosti opravdového přijetí do každodenních
činností.

 Odborné zaměření jednotlivých fakult dohromady

přináší poznatky ze všech klíčových odvětví pro
pochopení našeho působení na ekosystém planety

ČZU má díky svému zaměření vysoký předpoklad stát

a dlouhodobého přežití.

se první univerzitou v ČR s aktivní aplikací hodnot
společensky odpovědného chování v každodenním

 Vysoký zájem a sledovanost ze strany studentů,


rozhodování a postavit se tak po bok významných

zaměstnanců i veřejnosti - velký potenciál aktivních

světových univerzit v oboru Life Sciences, jako je například

aktérů.

Wageningen UR, BOKU nebo UC Davis.
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Doporučení
pro další rozvoj
společensky
odpovědného
chování ČZU

R

1. VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY
NAPŘÍČ FAKULTAMI

dí a společnost.

2. AKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ
A ZAMĚSTNANCŮ V POCHOPENÍ
DŮLEŽITOSTI SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE
A MOTIVOVÁNÍ K APLIKACI DO
KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA POMOCÍ
UKÁZKY KONKRÉTNÍCH MOŽNOSTÍ.


 Využití již známých metod takového zhodnocení

Realizace ve spolupráci s Odborem pro vnější komunikaci,

jako např. měření ekologické stopy ČZU, vodní stopy

studentskými spolky a marketingovými odděleními jednot-

ČZU, apod.

livých fakult a celoškolských pracovišť. Určení konkrétních

Cíle práce této skupiny:

 Odborné zhodnocení a posouzení aktuálního počínání ČZU v oblasti dopadu činností na životní prostře-

měřitelných cílů takového vzdělávání a nastavení harmono


 Určení priorit dle vyhodnocení dopadů.

gramu:


 Stanovení konkrétních opatření a určení měřitel-

	
 Snížení spotřeby jednorázových kelímků na kávu

ných výstupů.

Stanovení časového harmonogramu splnění stanovených opatření.


o konkrétní procento v porovnání s aktuální situací.
	
 Snížení prodeje balené vody o konkrétní procento
v porovnání s aktuální situací.


 Odborný dohled a poradenství pro nastavení aktivního vzdělávání studentů a zaměstnanců v oblasti
aplikování společensky odpovědného chování do života jednotlivce.

Příklady konkrétních měřitelných opatření v oblasti např.
provozně technologického řízení chodu ČZU:
 Energetika – optimalizace stávajícího systému
a dlouhodobě postupný přechod k obnovitelných
zdrojům.

Odpadové hospodářství – snížení a prevence vzniku odpadu, zefektivnění odpadového hospodářství.

 Šetření zdroji – nastavení defaultního oboustranného tisku, elektronická studijní evidence.

 Hospodaření s vodou – zvýšení znovuvyužití dešťové vody.

 Zeleň kampusu – zvýšení biodiverzity kampusu,
přechod k organické údržbě, zvýšení využití lokálního
organického odpadu jako zdroje živin.
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