
LEPŠÍ KLIMA A STIPENDIA

Milé kolegyně, milí kolegové,

jmenuji se Kristina Vyletová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia. 
Právě studium (zejména antropologie) na naší fakultě mě přivedlo k hlubšímu zájmu o 
problematiku v oblasti probíhajících klimatických změn a možnou roli univerzity v otázkách 
s tím spojených. Jsem přesvědčena, že kromě vzdělání a výzkumu je nedílnou součástí role 
univerzity společenská angažovanost, zodpovědnost a schopnost jít pozitivním příkladem. 
Přála bych si, aby naše fakulta zohledňovala vědecké poznatky o klimatické a ekologické 
krizi ve svém působení. Abych byla konkrétní – v případě zvolení se budu zasazovat o to, aby 
naše fakulta: 

 zdůrazňovala urgentnost klimatické krize směrem k veřejnosti a plnila svou tzv. třetí 
roli;  

 cíleně snižovala svou energetickou spotřebu 
(např. https://cz.boell.org/sites/default/files/atlas_energie_2018_1.pdf);  

 brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozhodování o 
mobilitě – například dojíždění na univerzitu, zahraniční cesty, doprava materiálů atp. 
(např. https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-
initiative/travel-less-without-loss/);   

 brala dopad na klima a životní prostředí jako zásadní kritérium při rozdělování 
univerzitních financí 
(např. https://www.epfl.ch/schools/sv/school-of-life-sciences/about-us/sustainability-
initiative/how-to-organise-a-videoconference/); 

 preferovala udržitelnost ve stravování a přestala nabízet potraviny extrémně zatěžující 
životní prostředí – například v menze, automatech, školních bistrech, cateringu atp. 
(např. https://eatforum.org/eat-lancet-commission/; https://rostlinne.cz/wp-
content/uploads/2019/04/Pr%C5%AFvodce%20pro%20restaurace.pdf; 
https://zachranjidlo.cz/redpot/); 

 předcházela vzniku odpadu, redukovala ho a řídila se principy cirkulární ekonomiky 
(např. https://incien.org/wp-content/uploads/2019/04/Odpad-zdrojem_publikace.pdf; 
https://otockelimek.cz/; https://www.rekrabicka.cz/); 

 o těchto bodech aktivně informovala a jednala transparentně při jejich řešení a 
financování. 
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Dále bych ráda otevřela otázku přiznávání stipendií za studijní výsledky. Ve svém prozatím 
krátkém působení na studijním oddělení se opakovaně setkávám s případy, kdy studentkám a 
studentům není uděleno stipendium jen proto, že dosáhli pouze minimálního počtu kreditů. 
Takový systém není spravedlivý a je třeba ho změnit.

Kandiduju taky proto, že se chci podílet na směřování naší fakulty, kterou mám ráda a na 
které mi záleží. Ve světle mnoha kauz rektora UK Tomáše Zimy bych se totiž nerada dočkala 
toho, že se jednou budu stydět za vedení naší fakulty právě tak, jako se nyní stydím za současné 
vedení univerzity.

Last but not least – zajímá mě, jaká je vaše zkušenost se studiem na FHS. Co vás štve, co 
naopak oceňujete, co myslíte, že by mohlo být lepší, jinak, nebo radši vůbec. Budu ráda, když 
se mi ozvete, a to i v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek:

kristinavyletova@gmail.com 
https://www.facebook.com/kristina.vyletova 
https://www.instagram.com/human_of_prague/ 

Díky, že si uděláte čas a vyjádříte svůj názor hlasováním ve volbách, případně jejich 
ignorováním – i to je legitimní postoj. 

mailto:kristinavyletova@gmail.com
https://www.facebook.com/kristina.vyletova
https://www.instagram.com/human_of_prague/

