Zápis z 8. zasedání Environmentálního panelu AMU
1. 6. 2021, 13:00 (online, MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Lukáš Likavčan
Anežka Matoušková
Bedřich Moldan
Jan Trojan
Hosté:
Tomáš Langer (kvestor AMU)
Ladislav Paluska (AMU)
Ingeborg Radok Žádná (rektorka AMU)
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1. Zhodnocení dosavadní komunikace s akademickou obcí - setkání s děkany*kami,
setkání se zástupci jednotlivých fakult
2. Brífink z jednání s paní rektorkou, panem kvestorem a Ing. Paluskou
3. Debata o plánu práce EP do konce roku 2021
4. Organizace práce na návrhu mobilitního doporučení v koordinaci s paní rektorkou
5. Debata o pokračování jednání se zástupci městské samosprávy: MHMP, MČ Praha 1
6. Debata o odměnách pro členy*ky panelu
7. Další návrhy na aktivity EP
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni 4 členi
panelu, čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 4
Hlasovali: 4
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

1. Zhodnocení dosavadní komunikace s akademickou obcí - setkání s děkany*kami,
setkání se zástupci jednotlivých fakult
L. Likavčan informoval ostatní členy panelu o dosavadním průběhu komunikace s
akademickou obcí, se studenty a děkany. Setkání proběhla na FAMU (jednou bez účasti
studentů, podruhé se připojili studenti, kteří se již o environmentální problematiku zajímají).
Na HAMU J. Trojan neformálně komunikuje se skupinkou studentů, kteří se o ekologii na
fakultě aktivně zajímají, jinak má pocit, že větší část student/pedagogů z HAMU o tématu neví.
A. Matoušková navrhuje založit HAMU Facebook skupinu – dala by se nan í sdílet propagační
videa EP, sdílet zajímavé články o ekologii, informovat a zjišťovat zpětnou vazbu studentů. H.
Šťastná podotýká, že neví přesně, jak FB selektuje informace a její osobní zkušeností je to,
že student bohužel moc nečtou (ani sociální sítě, ani newsletter). Navrhuje EP propagovat na

“populárnějších” a kontaktních akcích. L. Likavčan navrhuje využít pomoc pedagogů a šířit
povědomí o environmentálních tématech s nimi. A. Matoušková také navrhuje šířit povědomí
o ekologii a EP prostřednictvím akcí, které by mohly studenty zaujmout – např. promítání filmů.
L. Likavčan doplňuje, že v Ponrepu je již zavedený cyklus promítání filmů o ekologii Film a
klima (Famu pro klima, M. Blažíček). L. Likavčan navrhuje připravit společné akce (3 setkání
na každé fakultě – př. hudba a klima, film a klima, divadlo a klima) na září-říjen/začátek
semestru s cílem zvýšit povědomí o ekologii na AMU a o činnosti EP. H. Šťastná a A.
Matoušková navrhují udělat jednu společnou akci pro všechny studenty dohromady – př. party
na nádvoří HAMU se zábavou. Pí. rektorka navrhuje, že by zástupci EP mohli vyrazit do
Poněšic na seznamovací kurzy. H. Šťastná navrhuje jako termín konec září, určitě ne 7-8/10,
kdy se koná velká akce k oslavě 75 let AMU.
Závěr: Environmentální panel připraví neformální shromáždění pro všechny studenty AMU na
nádvoří na počátku nového semestru, jehož cílem bude informovat studenty a pedagogy o
důležitosti envrionmentálních témat a o činnosti Environmentálního panelu AMU. Některý z
členů EP se aktivně zúčastní orientačního setkání s novými studenty v Poněšicích.
Proběhlo hlasování:
Přítomných: 4
Pro: 4

Hlasovali: 4
Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Brífink z jednání s paní rektorkou, panem kvestorem a Ing. Paluskou
L. Likavčan informuje o schůzce s paní rektorkou. Předmětem schůzky bylo rozdělení rolí a
činností, co se týká environmentálních témat a agend. K. Banotová se věnuje administrativě
EP a souvisejícím aktivitám, L. Paluska se věnuje projektovému řízení, realizace
environmentálních opatření. Konkrétním tématem, které je aktuálně k řešení, je recyklace
odpadu na AMU. Jako dobrý příklad může sloužit přístup DAMU, která má systém recyklace
dobře propracovaný (náklady na třídění odpadu DAMU 84 000,-/rok). Otázka je, jak by měla
probíhat komunikace s fakultami a dalšími pracovištěmi. L. Paluska navrhuje informovat
ostatní střediska o přístupu a dobré praxi DAMU (přes tajemníky). Paní rektorka bude o tomto
tématu informovat na kolegiu.
H. Trojan měl schůzku s tajemnicí HAMU a proběhla debata o instalaci košů na tříděný odpad.
Paní tajemnice se staví k instalaci negativně z finančích důvodů. Otázka na rektorát, jak
pracovat s těmito informacemi, a zda je možné na fakulty nějak apelovat. Paní rektorka
přislíbila, že se spojí s tajemnicemi fakult, a bude v tomto směru intervenovat.
Další téma, které EP má řešit v nejbližší budoucnosti: doporučení týkající se ekologické
mobility. Environmentální panel AMU by měl připravit podklady pro doporučení týkající se
ekologičtějšího cestování na AMU.

3. Debata o plánu práce EP do konce roku 2021


Doporučení pro mobility (v září finální verze)






Recyklace na fakultách a dalších pracovištích
Redukce objemu papírových formulářů v oběhu (toto téma je v gesci kvestora, který
aktuálně provádí průzkum oblastí, v nichž by bylo možné objem papírových
dokumentů zredukovat)
Odevzdávání diplomových prací v elektronické podobě (nyní je povinnost odevzdávat
jednu tištěnou kopii MŠMT)

4. Organizace práce na návrhu mobilitního doporučení v koordinaci s paní rektorkou
Jedním z návrhů je, že by se rešerše mohla zpracovat externě. T. Langer doplňuje, že apel
na ekologické cestování je na AMU součástí projektů OP3V.
5. Debata o pokračování jednání se zástupci městské samosprávy: MHMP, MČ P1
L. Likavčan vyzval členy EP, aby se vyjádřili k pokračování ve spolupráci s MHMP a MČ Praha
1. B. Moldan navrhuje ve spolupráci pokračovat. Co se týče spolupráce s Prahou –
zastupitelstvo schválilo strategický plán týkající se klimatu (v návaznosti na 2 roky starý
závazek mít do 2045 uhlíkovou neutralitu). Realizaci této strategie má na starosti komise M.
Bursíka. Strategie a klimatický závazek sám o sobě jsou dle názoru B. Moldana velmi náročná,
ambiciozní a komplexní aktivity, které budou vyžadovat intenzivní spolupráci všech pražských
institucí. Je důležité situaci sledovat, a navrhuje se sejít s D. Vondroušem a domluvit se na
spolupráci, konkrétně v oblasti energetického hospodářství, a take osvěty, protože o ekologii
a trvale udržitelném rozvoji lidé (laická veřejnost) nemají mnoho informací, AMU by se mohla
dle jeho názoru aktivně zapojit do šíření informací. Klimatický závazek je dle názoru B.
Moldana tak náročný, že není možné jej realizovat bez podpory veřejnosti. B. Moldan
upozorňuje, že MHMP by mohl mít k dispozici i nějaký nástroj na finanční podporu aktivit. L.
Likavčan se táže pí. rektorky a p. kvestora, jestli je myslitelné, aby AMU uzavřela s MHMP
memorandum o spolupráce. Paní rektorka potvrzuje.
6. Debata o odměnách pro členy*ky panelu
L Likavčan informuje členy EP, že v rozpočtu Institucionálního plánu (IP) jsou vyčleněné
prostředky na činnost EP – jde z nich financovat drobné investice, a například take odměny
členů panelu. L. Likavčan navrhuje odměnění členů EP, kteří se budou věnovat intenzivněji
konkrétním projektům (př. organizace eventu, příprava grantu atd.). Paní rektorka potvrzuje,
že by iniciativa měla být přirozeně odměňována na základě konkrétní odvedené práce.
7. Další návrhy na aktivity EP
Paní rektorka informuje, že AMU bude studenty motivovat k založení Datových schránek, což
by mohlo take vest k redukci papírových dokumentů.
L. Paluska informuje o úpravě půdních prostor Střediska Beroun (dojde k energetické úspoře),
byla tamtéž zahájena rekonstrukce kotelen, která rovněž bude směřovat k energetickým
úsporám.

Návrh na další setkání EP: V průběhu července 2021 s cílem projednat ekologické cestování
na AMU a příprava neformálního shromáždění pro studenty AMU na počátku nového
semestru.

