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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nás průběžně informuje o snižování finančních prostředků na terciární vzdělávání, tedy i o negativních zásazích do našeho rozpočtu. V průběhu let 2010–2011 zjevně půjde o pokles v úrovni desítek
procent. Bez metodiky, která by takové situaci předcházela, bez možnosti odvolání.
Jedinou šancí, jak obstát, je zefektivnit chod fakulty a věnovat maximální péči klíčovým činnostem: vědecké práci a pedagogickému snažení. V posledních měsících a letech byla na FF UP vydána řada pozoruhodných publikací a proběhlo nepočítaně konferencí, jež jsou zřetelnými důkazy schopnosti jednotlivců i pracovišť těmto požadavkům dostát. Stejně tak se
aktivizovaly některé katedry, dokazujíce, že i v akademické sféře platí zákony dobrého manažerského řízení. Studenty čeká
boj o interní granty IGA, které by rovněž měly směřovat k výzkumu a publikacím.
Mezi špatnými zprávami tak zní v Adventu ta dobrá a zásadní: lidé, kteří na FF UP působí, jsou schopni danou situaci zvládnout, a já jim za odvedenou práci děkuji.
O tom, jak reformovat naši fakultu, přijďte diskutovat 8. prosince v 17:00 do Auly FF UP.
Jiří Lach
děkan FF UP

Editorial

S tím, jak postupuje Advent a blíží se nový rok, přichází i doba, kdy stále častěji slýcháme přání radosti a štěstí. A tak se slovy
klasika můžeme ptát: Štěstí! Co je štěstí? Encyklopedie uvádí dva odlišné významy tohoto třpytivého výrazu. Štěstí je buď
vnější příznivá událost, která je často nahodilá, nebo vnitřní pocit radostného a trvalého naplnění.
Spíše než v knihách zkusím však hledat štěstí v pohledech osobností, které přispěly do druhého čísla Aspektu. Pokusím se najít jeho esenci a z mozaiky odpovědí poskládat návod na přípravu šťastného elixíru. Jak totiž říká Marek Partyš, je to alchymie.
Jak začít? Nejprve vezmeme nadšení a odvahu něco podnikat, přidáme příležitost, umění být ve správnou chvíli na správném místě, doplníme informovanost a připravenost rychle jednat a máme základ. Ten by ovšem neúčinkoval bez zásadní
ingredience a tou je zkušenost. Zkušenost, která se zúročí v příhodný čas, a poznání založené na učení. To vše okořeníme invencí a schopností držet krok s trendy a jsme téměř šťastni. Poslední přísadou, která elixír završí, je důvěra – v sebe i ostatní.
Protřepat, nemíchat! Kdo se tohoto elixíru napije, tomu se otevřou dveře do světa v obrazech i v realitě. Směrem ke štěstí.
Dalajláma řekl: „Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ Učme se také být šťastni.
Do nového roku bych proto ráda připila na to, abychom měli štěstí a zároveň byli šťastni.
Kateřina Prokopová
šéfredkatorka
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O OBECNÉ JAZYKOVĚDĚ KONKRÉTNĚ
tomu právě v období po výše zmíněných obratech. Výsledkem je vznik tzv.
pomezních disciplin, jako je psycholingvistika, sociolingvistika, pragmalingvistika, kognitivní lingvistika apod.
V současnosti myslím dominují právě
tyto přístupy. Já osobně vidím perspektivu v novém nazírání na klasickou
a dá se říci axiomatizovanou dualitu
jazyk – řeč. Perspektivu vidím v obnově
autority obecných teorií systému, pochopitelně v podobě reprezentované
kybernetikou a vědami o komplexitě.

„Náš systém postgraduálního studia se stal inspirací pro lingvistická pracoviště na
Jihočeské univerzitě i Univerzitě Karlově, která podle něho sestavila své doktorské
programy,“ říká Jan Kořenský, vedoucí Kabinetu obecné jazykovědy a teorie komunikace KB FF UP.

Jaké je podle vás postavení lingvistiky v rámci humanitních věd?
Pokud jde o vědní stránku, je její postavení velmi významné. Vývoj humanitních
věd po lingvistickém obratu (tedy po obratu k jazyku a řeči) či po pragmatickém
obratu znamenal, že si většina humanitních věd začala uvědomovat, jakou úlohu
hraje řeč a její předpoklady ve struktuře předmětu jejich zkoumání. Významným
signálem této skutečnosti bylo i to, že metody lingvistického strukturalismu měly
přímý vliv na formování strukturální antropologie nebo nejnověji hrají významnou
úlohu v metodologii biosémiotiky, kognitivní psychologie apod.
Jste vedoucím Kabinetu obecné jazykovědy a teorie komunikace (OJTK) KB FF
UP. Co je obecná jazykověda?
Je to především předmět vysokoškolského lingvistického studia, jehož úkolem je
připravit pro studenty obecně platné lingvistické instrumentarium, o které se pak
opírá další výuka. V našem magisterském studijním programu je předmět obecná
lingvistika koncipován tak, že hledáme ona metodologicky nezávislá univerzália.
Jenomže je velmi obtížné stanovit optimální soubor nástrojů, ze kterých má vycházet jakýkoli přístup k problémům řeči a jazyka.

foto z archivu JK
Má tento vývoj vliv na strukturu
výzkumu a výuky olomoucké obecné jazykovědy?
Samozřejmě se odráží také v našem zaměření a výzkumu. Ten se štěpí do několika
linií. Ještě před vznikem kabinetu se naše skupina orientovala ve spolupráci s Katedrou matematické analýzy Přírodovědecké fakulty UP na „vzkříšení“ kvantitativní
lingvistiky u nás. Zásluhou prof. Andrese udržujeme pravidelný kontakt s předními,
mezinárodně uznávanými autoritami tohoto oboru, jako jsou Gabriel Altmann či
Reinhard Köhler. Tato spolupráce vyústí v monografickou publikaci, jež by měla
vyjít v prestižním evropském nakladatelství.

Jaké jsou podle vás trendy současné jazykovědy?
To je věc úhlu pohledu, subjektivního postoje. Ve vývoji jednotlivých věd dochází ke
střídání období, kdy se disciplina jakoby uzavírá do sebe a kdy se naopak předmětem
svého zkoumání a metodologicky otevírá směrem k jiným vědním oborům. Tak je

Jaké další linie jazykovědy rozvíjíte?
Věnujeme se sémiotice jednak v podobě biosémiotiky ve spolupráci s pražskou
přírodovědeckou fakultou a také se Sémiotickou skupinou České společnosti pro
kybernetiku a informatiku. Zároveň se zaměřujeme na obecnou vědní metodologii
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a na kritickou analýzu diskurzu, zejména pokud jde o mediovaný politický diskurz
a reklamu.

by ji mohl s podporou a pomocí realizovat. Tuto možnost nalezne u nás. Přicházejí
absolventi filologického studia, ale především absolventi jiného zaměření i odjinud.
Často právě proto, že při realizaci nelingvistického tématu potřebují „lingvistickou
podporu“ a tu u nás najdou.

Dozvěděla jsem se o plánu vytvořit z Kabinetu obecné jazykovědy ústav. Jaký
nápad či myšlenka stojí za tímto projektem?
Ano, to je pravda. Jde o rozhodnutí děkana FF UP. Toto rozhodnutí ukládá novému
pracovišti fakulty následující úkoly: „a. koordinace a realizace jazykovědných předmětů v rámci celé fakulty; b. významná badatelská publikační aktivita; c. projektová a grantová činnost; d. redakce fakultního lingvistického časopisu“. V současné
době působí v rámci fakulty pracovní skupina, která má tyto úkoly propracovat,
specifikovat a připravit náležité a nezbytné dokumenty, které vznik tohoto nového
pracoviště umožní.

Co všechno obnáší doktorské studium obecné jazykovědy? Jak je koncipováno?
Vlastní odborné studium je realizováno v prvním ročníku cyklem přednášek, jehož
jádro tvoří konzultace členů oborové rady, která je složena se zřetelem k požadavkům interdisciplinarity. Studenti tak mohou navázat užitečné kontakty s vysoce
kvalifikovanými odborníky. Tyto kontakty pak využijí v dalším studiu, při psaní
disertace i v profesní dráze.

Obecnou jazykovědu a teorii komunikace je možné studovat v magisterském
a doktorském programu. Co nabízí kabinet svým studentům?
Magisterský i doktorský program je určen nejen absolventům kteréhokoli filologického studia, ale i absolventům jiných oborů, jako jsou např. mediální studia,
sociologie nebo psychologie. Tomu je přizpůsobena zejména soustava povinně
volitelných předmětů a tematika diplomových a doktorských prací. Magisterský
program počítá s těmi studenty, kteří chtějí pokračovat v doktorském studiu, pracovat vědecky a vědecko-pedagogicky, i když se už ukazuje, že naši doktorandi se
uplatňují i v oblasti marketingu, reklamy apod., tedy v praxi. Mezi našimi sedmnácti
doktorandy jsou absolventi mediálních studií, historie, matematiky či ekonomie.
Chceme, aby se skutečnost, že jazykověda a humanitní vědy jsou ve fázi výrazné
interdisciplinarity, projevila i  „výchovou“ vyváženě připravených odborníků.

Jak jste tento cyklus připravovali? Je pro všechny doktorandy závazný a stejný?
Cyklus není dlouhodobě konstantní, přizpůsobujeme ho potřebám, které jsou
zjistitelné z badatelských záměrů a témat doktorských prací studentů z příslušného ročníku. Roli při tom hraje i hodnocení ze strany doktorandů z ročníku, který již
cyklus absolvoval.
To je velmi pružný systém, který vychází vstříc studentům. Je ale možné tímto
způsobem zajistit vhodné školitele?
Vedoucí prací nehledáme jen ve svých vlastních řadách, dovedeme najít i mimo
tento rámec školitele „na míru“. Náš systém postgraduálního studia se stal inspirací
pro lingvistická pracoviště na Jihočeské univerzitě i Univerzitě Karlově, která podle
něho sestavila své doktorské programy.

Na co se v programu obecné jazykovědy zaměřujete?
Osvědčuje se nám následující postup. Samozřejmě že vypisujeme témata diplomových a doktorských prací, ale zdá se, že ty nejlepší vznikají poněkud jinak. Diplomant nebo doktorand má svoji představu tématu a hledá pracoviště, na kterém

Kdo kromě vás jako předsedy tvoří oborovou radu OJTK?
Členy oborové rady jsou především profesoři naší fakulty, jejichž oborem je obecná
jazykověda a dějiny jazykovědy, tedy prof. Lotko a prof. Černý. Nezbytnou vazbu
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s filozofií reprezentuje prof. Štěpán. Z ostatních pracovišť naší univerzity je to prof.
Andres z Přírodovědecké fakulty UP.
Spolupracujete také s odborníky z jiných univerzit a ústavů v ČR?
Ano. Členem oborové rady je také prof. Karlík z Masarykovy univerzity v Brně. Jde
o široce orientovaného odborníka se značnou mezinárodní zkušeností. Do oborové
rady patří i prof. Hajičová z pražské Matematicko-fyzikální fakulty, mezinárodně
uznávaná odbornice na formální lingvistiku, prof. Hoffmannová z AV ČR, která
reprezentuje oblast sociolingvistiky, teorie a kritiky diskurzu, či doc. Hoeflerová ze
Slezské univerzity zabývající se problematikou hypertextu.
To jsou skutečná lingvistická esa. Jakým způsobem jste je získal do oborové
rady?
Asi tu hraje významnou roli skutečnost, že se známe z dlouholeté vědecké i vědeckoorganizační spolupráce, vzájemně si důvěřujeme nejen odborně, ale i lidsky.
Snad to nebude znít příliš neskromně, když řeknu, že naše nově budované pracoviště má přes svou krátkou historii dobrou pověst a určitou autoritu.

foto z archivu JK
Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (1937) je vedoucím Kabinetu obecné jazykovědy a teorie komunikace KB FF UP, členem rady pracoviště Slovanského
ústavu AV ČR v.v.i., vědecké rady FF UP, FF UK, předsedou Českého komitétu
slavistů a členem prezídia Mezinárodního komitétu slavistů. Je hlavním redaktorem časopisu Jazykovědné aktuality a členem Pražského lingvistického
kroužku. Během své kariéry se zabýval nejprve gramatikou češtiny, obecně
lingvistickými tématy, metodologií zkoumání řeči, vztahem lingvistiky a filozofie či problematikou sémiotiky a teorie textu. V roce 1959 absolvoval studium českého a ruského jazyka na Fakultě společenských věd UP. V letech 1963
až 2004 působil jako vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV (AV ČR).
Od roku 1993 pedagogicky působí na Katedře bohemistiky FF UP, kde se také
habilitoval a dosáhl profesury. V letech 1999–2004 byl jejím vedoucím. Mimo
jiné napsal monografie Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (1984),
Proměny myšlení o řeči (1998) či Člověk – řeč – poznání (2004).

Kateřina Prokopová
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Stránky Kabinetu obecné jazykovědy a teorie komunikace FF UP
http://oltk.upol.cz/
Profil prof. Kořenského na wikipedii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ko%C5%99ensk%C3%BD
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„Byl jsem vděčný, že můžu natočit video, které lidi uvidí“
Marek Partyš, dříve neznámý student Filozofické fakulty UP, nyní klíčová postava
univerzity, je autorem propagačního spotu UP, který se stal internetovým fenoménem a sklízel uznání i na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Marek je zároveň autorem promosnímků FF UP a pro svoji „domovskou“ fakultu
právě připravuje nový reklamní spot.

Je fascinující, kolik je ve tvém spotu pro Univerzitu Palackého působivých
záběrů. Který z nich byl co se týče realizace nejnáročnější?
Nejzákeřnější bylo vynést stůl se židlí na věž kostela sv. Mořice v šest hodin ráno.
Potřebovali jsme zabrat náměstí tak, aby do obrazu nezasahovaly hradby.
S jakým rozpočtem jsi pracoval?
Kompletní rozpočet byl 20 500 Kč, což je v porovnání s cenami na trhu směšná částka. Peníze pro mě nebyly podstatné. Byl jsem vděčný, že jsem dostal od univerzity
důvěru a že můžu natočit video, které lidi uvidí.

Marek Partyš · Skokan roku (foto z archivu MP)
standardního reklamního spotu?
U reklamního videa jsou zapotřebí určité řemeslné dovednosti, ale virál může natočit člověk bez filmového vzdělání třeba na mobilní telefon. Potřebuje k tomu „jen“
dvě věci: invenci a nápad. V praxi to ale stejně vypadá tak, že výrobu virálu zajišťují
řemeslně fundovaní lidé a video, které působí na první pohled banálně, je často
promyšlená záležitost. Nicméně u virálu člověk nikdy neví. V tom je tento formát
jedinečný.

Lidí ho vidělo opravdu hodně, počítadlo na serveru YouTube ukazuje u spotu
k dnešnímu dni 57 tisíc shlédnutí. Očekával jsi něco takového?
Já jsem se dopředu vůbec nezabýval odhady, kolik se na video poByl jsem nadšený, že byly reakdívá lidí. Spíš jsem si kladl otázku,
ce ze všech stran tak pozitivní.
jak ho přijme vedení, pedagogové,
studenti a jak lidi, kteří nemají s UP
nic společného. Byl jsem nadšený, že byly reakce ze všech stran tak pozitivní.

Jaká jsou úskalí virálního videa pro účely reklamy a marketingu?
Nikdy nikdo dopředu neví jistě, zda uspěje. Někdy i sebevětší snaha vyjde naprázdno, jindy je to zase naopak. Spot pro UP jsem nedělal se záměrem virálního
videa. Oddělení komunikace UP ho ale umístilo na YouTube a sociální sítě a během
jednoho dne o se něm mluvilo jako o virálním hitu. Úspěch virálu určuje mnoho

Díky popularizaci prostřednictvím internetu i způsobu produkce a realizace
je možné tvůj spot označit jako virál. V čem se pro tebe liší virální video od
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proměnných a není v silách tvůrce všechny ovlivnit. Je to alchymie. Nápad a schopnost držet krok s trendy jsou dvě zásadní přísady.

b
we

Studuješ obor filmová věda – žurnalistika. Pomáhají ti teoretické znalosti
při práci?
Určitě. Například teorie komunikace můžou být užitečné při vkládání významů do
sdělení. Díky jejich základní znalosti pak lze vybrat takové výrazové prostředky,
které působí na diváka tak, jak tvůrce potřebuje. Nebo jiný příklad – když se na
obraz nahlíží prostřednictvím sémiotiky a možných konotací, je možné odfiltrovat
spoustu nevhodných záběrů. Ale
není to jen o znalostech. Vysoká
„Úspěch virálu určuje mnoho
škola má přesah do rozvoje osobproměnných a není v silách tvůrce
nosti. Prostředí školy kultivuje,
všechny ovlivnit. Je to alchymie. Nádává prostor pro vyjádření, učí
pad a schopnost držet krok s trendy
řídit si život a komunikovat a to
jsou dvě zásadní přísady.“
jsou velmi důležité věci pro práci.

b
we

Spot Marka Partyše Univerzita Palackého se představuje
http://www.youtube.com/watch?v=1x_hk-geVSQ
Videa Marka Partyše
http://www.vimeo.com/marekpartys

Dostal jsi na základě spotu pro UP nějakou další pracovní nabídku?
Přišla mi jedna konkrétnější nabídka na promo spot od České zemědělské univerzity. Mám i další nabídky, ale nic není v takové fázi, abych o tom mohl mluvit
veřejně. Mojí prácí však nejsou jen propagační videa, reportáže a virály. Stále více
tíhnu k dokumentárnímu filmu. Před pár dny jsem navázal spolupráci s člověkem,
který se dostal kvůli nehodě na vozíček a jako handbiker chce příští rok odjet
celou Tour de France. Měl by z toho vzniknout přibližně půlhodinový dokument.
Matěj Dostálek
(Katedra divadelních, filmových a mediálních studií)

OBJEKTIVEM MARKA PARTYŠE. Jeden z promosnímků FF UP
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KAVALÍRSKÁ CESTA VERONIKY WOLF
mě zcela nadchla,
a přestože jsem
si byla vědoma
skutečnosti, že
většina úspěšných
kandidátů se rekrutuje z anglicky
mluvících zemí,
zkusila jsem štěstí… a vyšlo to!

„Věřím, že k mému úspěchu nahrálo několik faktorů – diplom z respektované univerzity a zahraniční zkušenosti jak z privátní, tak veřejné sféry,“ říká Veronika Wolf,
která teprve před sedmi lety ukončila studium na Katedře dějin umění FF UP. Dnes
působí jako ředitelka nejstarší a největší soukromé umělecké sbírky v České republice.

V současné době pracujete jako ředitelka Lobkowiczkých sbírek. Mohla byste stručně popsat, kudy vede cesta z Univerzity Palackého k tak prestižnímu
místu?
Nejraději bych odpověděla pouze: stačí být ve správnou chvíli na správném místě, což samozřejmě částečně pravda je, ale člověk k tomu musí být houževnatý,
příležitosti aktivně vyhledávat a v moment, kdy přijdou, být náležitě připraven.
Ještě během studia jste nějakou dobu strávila v cizině. Co stálo za vaším
rozhodnutím vyjet za hranice?
Chtěla jsem získat zkušenosti ze zahraniční univerzity. Moje pozornost se upínala
k Itálii, jelikož místní jazyk byl jediný, který jsem tenkrát výborně ovládala. Olomoucká Katedra dějin umění tehdy neměla kontakty či vazby na žádnou z univerzit, o které jsem měla zájem, proto jsem se úkolu navázat kontakt chopila sama.
Volba padla na Univerzitu Ca’ Foscari v Benátkách, kde jsem byla velmi vstřícně
přijata a podařilo se mi také získat finanční podporu z programu Erasmus Freemover. Mojí cestě na zkušenou již nic nebránilo.

Registrovala jste
rozdílné přístupy
k profesní přípraVeronika Wolf (vlevo) v Tate Modern, Londýn (foto: ČTK)
vě na univerzitách v České republice a v zahraničí?
Při svém druhém benátském pobytu jsem se stále pohybovala v mezinárodní
společnosti, díky čemuž jsem si mohla do důsledků uvědomit a ověřit značné
rozdíly ve vzdělávacích systémech u nás, potažmo v zemích bývalého východního
bloku, a ve státech na západ od našich hranic včetně USA. Rozhodně není klišé
onen mnohokrát slýchaný názor o tom, jak je náš student připraven výborně akademicky, ovšem ne vždy z toho dokáže vytěžit maximum. Naproti tomu jedinci ze
západních zemí jsou schopni oslnit klidně i s menšími znalostmi.

V městě na laguně jste ale zůstala déle… Jak jste se dostala do světoznámého muzea Peggy Guggenheim?
Zcela náhodou jsem zjistila, že toto muzeum několikrát za rok otevírá mezinárodní program pro čerstvé absolventy dějin umění a příbuzných oborů. Tato možnost

Kdy přišlo rozhodnutí odjet do Londýna a proč jste se svou orientací na italské umění zvolila právě toto město?
Do Londýna jsem se vydala v roce 2005 a můj původní záměr zůstat rok se protáhl na pět let. Britská metropole mému životu dodala zcela novou dimenzi. Jako
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neoddiskutovatelné centrum současného umění se Londýn stává magnetem pro
všechny, kdo v oboru chtějí něco dokázat. Konkurence je veliká. Už nestačilo jen
se občas trochu snažit. Prohlubovat současné kontakty a neustále pracovat na
nových bylo absolutně zásadní. Toto byla zkušenost, kterou jsem z českého prostředí vůbec neznala, rozhodně ne v takové míře a nasazení, jakou se tzv. networkingu jedinec musí věnovat ve velkoměstě. Na druhou stranu mnoho pracovních
příležitostí se vám naskytne právě díky tomu, že se o vás ví. Tím nemám na mysli
jakoukoli protekci, nýbrž holý fakt o nedocenitelnosti (správné a včasné) informace.
A jak jste se dostala ke své dnešní práci?
Upozornění na to, že Lobkowiczké sbírky hledají nového ředitele, přišlo od
profesora Pavla Štěpánka, mého bývalého pedagoga z UP, za což jsem mu velmi
vděčná. Zúčastnila jsem se několika kol výběrového řízení, které jsem nakonec
vyhrála. Věřím, že k tomuto úspěchu nahrálo několik faktorů – diplom z respektované univerzity a zahraniční zkušenosti jak z privátní, tak veřejné sféry.

foto: Miloslav Svánovský

Jana Zapletalová
(Katedra dějin umění FF UP)

b
we
b
we
b
we

PhDr. Veronika Wolf (*1978) vystudovala dějiny umění na FF UP. Díky programu Erasmus strávila rok na benátské Univerzitě Ca’ Foscari. Po absolutoriu
v Olomouci se do Benátek opět vrátila, aby tentokrát nastoupila na několikaměsíční stáž v prestižním muzeu Peggy Guggenheim Collection. Následně
působila pět let v Londýně jako umělecká kritička, spolupracovala s Tate
Modern a řadou významných současných umělců. Dnes pracuje jako ředitelka
Lobkowiczké sbírky, nejstarší a největší soukromé sbírky v České republice,
s kulturními skvosty, jako jsou díla od Rubense, Velázqueze, Canaletta či
Brueghela nebo originální rukopisy Beethovenových či Mozartových skladeb.
V roce 2005 vyšla její monografie Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970.

Stránky Veroniky Wolf
www.veronikawolf.com
Stránky Lobkowiczkých sbírek ČR
http://www.lobkowicz-collections.org
Stránky muzea Peggy Guggenheim v Benátkách
http://www.guggenheim-venice.it
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Euroculture. Evropská kultura ve světovém kontextu
zemí i z Ameriky a oni dostanou stipendium pro studium u nás. Byla jsem zrovna
v Holandsku na stáži a kvůli
stávce jsem se tam nemohla
dostat. A tak jsem do Štrasburku stopovala, abych se
mohla zúčastnit mítinku
Euroculture,“ mluví o velkém
nasazení a zapálení pro věc
Švaříčková Slabáková.
Bylo ale nutné nejprve vytvořit akreditaci na program
vyučovaný v angličtině a
zároveň zkoordinovat olomoucký program s ostatními
univerzitami co se týče
Robert Wagenaar, ředitel konsorcia Euroculture (foto: Marek Otava)
udělovaných kreditů i
struktury kurzů. Některé předměty nově vznikaly, např. Eurocompetences či stáže
pro třetí semestr. Zároveň ale bylo vhodné se uvnitř sítě nějak profilovat a najít nosné prvky středoevropské kultury. „V rámci konsorcia se naše univerzita zaměřuje na
kulturní dějiny, vizuální kulturu a problematiku střední Evropa,“ doplňuje Mgr. Martin Elbel, M.A., PhD., bývalý ředitel programu, „pro Euroculture se nám také podařilo
získat profesora Jařaba, který tu přednáší“ tahá Elbel eso z rukávu.
„Bylo fajn, že se chtělo hodně lidí z fakulty zapojit a ochotně spolupracovali. Z každého oboru někdo. To bylo nesmírně povzbuzující,“ oceňuje bývalá proděkanka,
„myslím, že se nám to podařilo. Byla jsem hrdá na to, že naše univerzita, ačkoliv
nová v síti Euroculture, už byla zapojena v prestižním programu Erasmus Mundus.“

„V počátcích vše hodně záviselo na osobních kontaktech, na odvaze a určitém
sebevědomí. Kdybych nejela do Groningenu, tak mi nikdo nenabídne, abychom se
programu zúčastnili, a kdybych řekla, že to nezvládneme, tak nic nedostaneme,“
vzpomíná doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D. na zapojení UP do programu Euroculture.

Stopem do Euroculture
„Během své sokratovské výměny v Groningenu jsem dostala nabídku, jestli se naše
univerzita nechce zúčastnit programu Euroculture,“ říká Radmila Švaříčková Slabáková o mezinárodním a meziuniverzitním studiu, ve kterém spolupracují renomované evropské univerzity. „Já jsem samozřejmě souhlasila, protože jsme takový
program na fakultě ještě neměli,“ komentuje situaci roku 2003 Švaříčková Slabáková, tehdejší proděkanka pro zahraniční záležitosti.
Rozjela se tedy série schůzek a jednání. Aby byla UP přijata do sítě Euroculture, bylo
nutné nejprve dokázat, že bude rovnocenným partnerem. „Začala jsem zjišťovat,
kdo bude ochotný spolupracovat. Kontaktovala jsem i lidi z jiných fakult, aby byl
náš program mezioborový jako na ostatních univerzitách v síti Euroculture,“ líčí
Švaříčková Slabáková.
Hlavní myšlenkou Euroculture bylo vytvořit společný program týkající se evropské
kultury. „Nešlo tedy jen o politologická evropská studia, ale obecně o evropské humanitní obory. Samozřejmě tam patří i politologie, právo nebo ekonomie, ale také
historie a nejrůznější kulturní obory,“ doplňuje současný ředitel Euroculture na UP
Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D..
V roce 2004 se uskutečnila důležitá schůzka ve Štrasburku. Jednalo se tam zároveň
o prestižním programu Erasmus Mundus, který v té době vyhlásila Evropská unie,
a síť Euroculture se přihlásila. „Chtěla jsem, abychom také participovali na tomto
programu, protože to znamenalo, že budeme moci přijímat studenty z tzv. třetích
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Struktura studia
V nejbližší době dojde ve struktuře studia ke změně. Program se prodlouží na čtyři
semestry, přičemž čtvrtý by se měl zaměřovat především na vypracování diplomové práce.
Zatím je studium rozděleno na tři semestry a student získává celkem 90 kreditů.
První semestr absolvuje základní semináře vztahující se k evropské tradici a kultuře a seminář zaměřený na akademické a profesionální dovednosti na domovské univerzitě. Ve druhém semestru pokračuje student na zahraniční partnerské
univerzitě. Součástí je tzv. Intenzivní program. „Je to důležitý pilíř programu Euroculture, v rámci něhož se
sejdou studenti ze všech
univerzit,“ říká Antonín
Kalous, „my jsme ho
pořádali v roce 2009. Měli
jsme tu 90 studentů z 35
zemí. Bylo to náročné, ale
skvělé.“
Pro Intenzivní program píší
studenti seminární práci
a tu potom prezentují ve
skupinách. „To, že ostatKulturní akce v rámci Intenzivního programu Euroculture,
ní studenti musí přečíst
Olomouc 2009 (foto: Marek Otava)
všechny práce, komentují
a zkritizují jednotlivé výstupy, může pro ně být docela inspirace a posun v práci,“
podtrhuje význam Intenzivního programu Kalous.
Ve třetím semestru má student tři možnosti: studium v kurzech na domovské
univerzitě, studium na partnerské univerzitě z tzv. třetí země nebo praxe v rámci
oboru. „Pracovní stáž je relativně nejčastější volbou,“ posuzuje Kalous pořadí vybíraných možností, „měli jsme několik případů, kdy studenti pracovali v nějaké firmě
a zůstali tam. Je tu tedy možnost, aby se dostali do praxe.“

Zahraniční studium a dvojí diplom
Výhodou povinné zahraniční mobility je nejen to, že člověk nestuduje pouze na
jednom místě a pozná dvojí univerzitní prostředí, ale také systém udělování dvojího
diplomu, tzv. double degree. Znamená to, že student studuje na dvou univerzitách
a získá diplom z obou. Na zahraniční univerzitě má veškeré výhody i povinnosti
kmenových studentů.
„Pro studenta je náročnější, že musí své studium zkoordinovat v rámci dvou vysokoškolských systémů. Univerzity v síti Euroculture navzájem uznávají kredity, které
student získá během studia na různých školách či stážích,“ říká k tomu Antonín Kalous, „my jsme samozřejmě integrovaný program, ale přesto se požadavky mohou
částečně lišit. Každá univerzita má jinou tradici.“
Profil studenta/absolventa
Michal Kubáň (ČR)
„Nadchla mě představa středověkého studenta putujícího po Evropě, studujícího
na různých univerzitách a mluvícího lingvou frankou,“ zamýšlí se Michal Kubáň, student třetího semestru programu Euroculture, nad tím, co ho motivovalo ke studiu.
„Chtěl jsem studovat program, který by kombinoval historii, kulturu a mezinárodní
vztahy se současnými tématy Evropské unie. Zároveň jsem chtěl studovat na nějaké
prestižní univerzitě a vyzkoušet anglosaský přístup.“
Jako domovskou školu si vybral Olomouc a jako zahraniční univerzitu zvolil Groningen. Na dotaz, jakým způsobem financuje své studium, odpovídá: „Jako student
pocházející ze zemí EU jsem musel platit školné. Byl jsem ovšem už rozhodnutý, že
do toho půjdu.“
„Studium Euroculture je pro mě investice, které nelituji a která se mi vrátila a vrací
v jiných ohledech,“ mluví o vztahu výdejů a zisků Kubáň. A přínosy podle něho převažují. „Naučil jsem se věci, které mi v Česku chyběly, vytvářet projekty, sestavit je
logicky, aby byly využitelné v praxi. Zdokonalil jsem se v angličtině a zlepšil prezentační schopnosti. To všechno můžu uplatnit v životě a v práci.“ Jako důležité plus
vnímá mezinárodní rozměr programu: „Vytvořil jsem si síť zahraničních kontaktů
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na profesním i soukromém poli. Měl jsem tady spolužáky z celého světa. Společně
jsme dělali různé projekty a konference, což byla perfektní zkušenost.“
Na třetí semestr odjel Kubáň do Mexika na tzv. research track. A co pro to musel
udělat? „Bylo to docela jednoduché. Vypracoval jsem motivační dopis. Když už se
člověk dostane jednou na Euroculture, otevřou se mu dveře na konference a různé
výměnné programy.“ Peníze na tuto mexickou zkušenost získal z Mobility grantu
placeného přes evropské konsorcium.

to jako velký přínos pro svůj život a kariéru.“ A jeho práce je zase přínosem pro
handicapované lidi.
Kateřina Prokopová

Univerzity v rámci sítě Euroculture:
Univerzita Palackého v Olomouci
Jagellonská univerzita v Krakově (Polsko)
University of Deusto (Donostia-San Sebastian, Španělsko)
Univerzita v Groningenu (Nizozemí)
Univerzita v Göttingenu (Německo)
Univerzita ve Štrasburku (Francie)
Univerzita v Udine (Itálie)
Univerzita v Uppsale (Švédsko)

Kiran Wagle (Nepál)
Kiran Wagle pochází z Nepálu a v současné době pracuje v nepálském programu
francouzské mezinárodní nevládní organizace Handicap International v oblasti
lidských práv, služeb a pomoci osobám s postižením. Jako absolvent programu
Euroculture na UP hovoří o svém studiu: „neposkytlo mi pouze teoretické poznatky, ale i praktické aspekty problémů sociálního rozvoje a integrace. Navíc jsem
psal diplomovou práci zaměřenou na téma lidských práv, což bylo velmi užitečné
pro mé současné povolání i budoucí kariéru.“
Českou republiku si vybral v souvislosti s rozšiřováním a integrací EU, což mu poskytlo množství námětů ke studiu a výzkumu. „Byl jsem šťastný, že jsem se dostal
na Univerzitu Palackého, která má dlouhou historii a profesionální a solidní tým
profesorů, pedagogů a asistentů,“ říká Wangle o výběru olomoucké univerzity.
Aby mohl studovat Euroculture, zažádal o finanční podporu v rámci programu
Erasmus Mundus. „Myslím, že mi v tom pomohla dobrá znalost angličtiny i zkušenost s prací na poli lidských práv,“ přemýšlí Kiran Wagle o faktorech, díky nimž
získal stipendium.
Studium programu Euroculture mu pomohlo rozšířit znalosti o jednotě v rozmanitosti a prosperitě v multikulturním evropském prostoru. „Je to velmi užitečný a
důležitý koncept, který je možné aplikovat v jiných částech světa, zvláště v rozvojových zemích,“ hodnotí zisky svého studia a dodává, „příležitost studovat v Evropě byla událostí, která změnila můj život. Hodně jsem se naučil jak z výukového
programu, tak z profesionálního přístupu pedagogů Univerzity Palackého. Vidím

Partnerské univerzity z tzv. třetí země
University of Pune (Indie)
University of Osaka (Japonsko)
UNAM (Mexiko)
Indiana University, Indianapolis (USA)

b
we
b
we
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Stránky evropského konsorcia
http://www.euroculturemaster.org/
Stránky Euroculture UP
www.euroculture.upol.cz
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Budoucnost grantové podpory na FF UP – 7FP (Sedmý rámcový program)
bývají zpravidla vícekolové se soutěžními lhůtami rozloženými na období přibližně
jednoho pololetí. Je zapotřebí vždy pečlivě prostudovat aktuální dokumentaci
k dané výzvě, která konkretizuje požadavky na charakter projektu, personální, právní a finanční aspekty a dobu realizace projektu. Průměrná výše finančního příspěvku na projekty v rámci humanitních oborů se pohybuje okolo sedmi milionů Kč.
Mnoho výzev má stanovený minimální a maximální limit rozpočtu často se pohybující v rozmezí 10 až 40 milionů Kč. Na formulaci a precizaci projektové dokumentace
je vhodné spolupracovat s Projektovým servisem UP.

Ve středu 15. 12. 2010 v 15:00 se v zasedací místnosti děkanátu uskuteční pracovní
setkání nad budoucím grantovým rozvojem jednotlivých kateder a projektových
týmů. Cílem je vznik zásobníku projektů, pro něž bude vyhledávána vhodná grantová podpora. Stěžejní, administrativně nenáročnou a bohatě dotovanou příležitostí
pro období 2011–2013 jsou výzvy tzv. Sedmého rámcového programu, jejichž uzávěrky jsou plánovány na únor a červen 2011. Vzhledem k těmto blížícím se termínům
svoláváme všechny vědecké tajemníky kateder, stejně jako individuální zájemce o
grantové příležitosti. Podrobnější informace získáte od proděkana pro projektová
řízení Mgr. Petra Bilíka, Ph.D.
Nebude-li FF UP (jednotlivé projektové týmy) v těchto výzvách úspěšná, může být
značně znevýhodněna v žádostech o podporu z evropských fondů v letech 2011–
2020!

Aktuální výzvy pro vysoké školy (možnost humanitního zaměření)
31.12.2010 OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE - Výzva číslo 1.4 - Infrastruktura
pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy-op-vavpi
25.4.2011 OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST - Oblast podpory 2.3
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. TŘETÍ KOLO

Mimořádná finanční a rozvojová příležitost

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzvy

ESF – Evropský sociální fond
Jedná se o jeden ze tří Strukturálních fondů Evropské unie zaměřený na podporu
sociálního začleňování osob, rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Grantový systém
je vždy přizpůsoben konkrétnímu programovému období. V současnosti probíhá
programové období 2007–2013, které
rozvrženo do tří operačních proAktuální je
gramů: Lidské zdroje a zaměstnanost,
grantové výzvy Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Praha-Adaptibilita. Jednotlivé operační
programy se dále člení na dílčí oblasti
podpory, v rámci nichž jsou vyhlašovány konkrétní grantové soutěže, které

Související odkazy
Evropské projekty na UP

http://www.upol.cz/odkazy/o-univerzite/evropske-projekty
Strukturální fondy na MŠMT

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy
Evropský sociální fond v ČR

http://www.esfcr.cz
Fondy Evropské unie

http://www.strukturalni-fondy.cz
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SGS	 /IGA/ – Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci
Ve své stávající podobě byla na FF UP prvně vyhlášena v prosinci roku 2009. Organizace SGS se řídí Směrnicí rektora UP č. B3-09/3 a Prováděcí normou děkana FF
UP č. 02/2009. Hlavním řešitelem projektu je student prezenční formy doktorského studia na FF UP, ostatní členy týmu pak mohou tvořit studenti magisterského
studia, popřípadě další akademičtí pracovníci FF UP. Podávané projekty mohou být
pouze jednoleté se zahájením řešení v březnu následujícího roku. Rozpočet nesmí
překročit částku 500 tisíc Kč a měl by zahrnovat finanční náklady na režie FF UP ve
výši 20% z celkově žádané částky. Z rozpočtu projektu nelze pokrýt investiční kapitálové prostředky. Přihlášky do soutěže se podávají prostřednictvím Integrovaného
informačního systému (inis.upol.cz ). Zároveň je nutné odevzdat jednu podepsanou tištěnou verzi na Projektový servis UP. V prvním roce SGS byla třiceti třem
schváleným návrhům na FF UP celkově přidělena částka přibližně sedmi milionů
Kč. Pouze tři návrhy nebyly přijaty. SGS bývá vyhlášena k 30. listopadu. Soutěžní
lhůta probíhá po celý prosinec až do poloviny ledna následujícího roku. Předložené
návrhy projektů jsou posuzovány odbornou desetičlennou komisí složenou především z profesorů FF UP.

GAČR – Grantová agentura České republiky
Grantová agentura České republiky byla založena roku 1992 jako nezisková organizace. Její hlavní motivací by mělo být přidělování finančních prostředků progresivním výzkumným a vědeckým aktivitám v oblasti technických, přírodních, lékařských, společenských a zemědělských věd. GAČR také zajišťuje kontrolu průběhu
řešení projektů, plnění výzkumných cílů a ohodnocení dosažených výsledků.
V minulém roce hospodařil GAČR s financemi 1,4 miliardy Kč přidělenými ze státního rozpočtu. Do grantové soutěže GAČR se ročně přihlásí okolo 1700 projektů.
Průměrný rozpočet jednoho projektu je 650 tisíc Kč. Grantový systém GAČRu je
rozdělen na čtyři základní programy: standardní projekty, doktorské projekty, projekty s bilaterální spoluprácí a projekty EUROCORES (European Science Foundation). Soutěže se může účastnit fyzická osoba či právnická osoba se sídlem v České
republice splňující všechny podmínky zadání specifikované v aktuální dokumentaci. Tato dokumentace je zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Grantové agentury ČR. Termíny soutěžní a hodnotící lhůty vypisuje GAČR při vyhlášení
veřejné soutěže v Obchodním věstníku, v databázi VES a na internetových stránkách GAČRu. Zpravidla se tak děje počátkem kalendářního roku. Návrhy projektů
je nutno odevzdat jednou vytištěné a jednou na CD na sekretariát proděkanů FF
UP. Doplňkové režijní náklady by měly být stanoveny na 15,4 % z celkových nákladů projektu. V roce 2010 je z prostředků GAČRu na FF UP řešeno 14 standardních
projektů a 2 postdoktorské.

Související odkazy
Obecné informace:

http://www.upol.cz/fakulty/ff/informace-pro-studenty-a-zamestnance/veda-avyzkum/granty/

Související odkazy

Směrnice rektora UP č. B3-09/3:

Oficiální stránky Grantová agentury České republiky

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/SGS/Zasady_cerpani_SGS_UP.pdf

http://www.gacr.cz
Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s MŠMT

Prováděcí norma děkana FF UP č. 02/2009:

http://www.vyzkum.cz

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/veda/granty/SGS/Provadeci_norma_FFUP_SGS.pdf

Petr Bilík, Kristián Nosál
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Vizuální labyrinty Petera Greenawaye
scénářů a kontroverzních námětů plných intertextových odkazů k dějinám umění
a společnosti, jejichž autorem je sám Greenaway. Motivy násilí, frivolní sexuality,
zvrácená estetizace exkrementů a tlejících těl, opulentní oslava potravinového
řetězce a bezbřehá fascinace výtvarným uměním minulých století z Greenawaye
učinila tvůrce navýsost kontroverzního, a tudíž kultovního.
Právě posledně jmenovaný film s nesnadno zapamatovatelným názvem Kuchař,
zloděj, jeho žena a její milenec (1989) zahájí 9. prosince letošní Přehlídku animovaného filmu v kině Metropol. Tento z hlediska barevné stylizace nevšedně
vytříbený skvost světové kinematografie představí samotný režisér, připraven
podstoupit očekávatelně bouřlivou diskusi s diváky.

Green is away, Peter is here!
Z toho, že Peter Greenaway, slavný britský režisér a audiovizuální umělec, bude
v první půli prosince kultem Přehlídky animovaného filmu, je nejeden filmový i výtvarný labužník PAF. Zimní král letošního festivalu zde převezme cenu za celoživotní
přínos v oblasti pohyblivých obrazů a zároveň promluví o vlastních instalačních
projektech.

Umělcova smlouva s PAF
Jak souvisí Greenawayova tvorba s fenoménem animace? Není poněkud troufalé
začlenovat jej do kontextu animovaného filmu? V těchto intencích uvažovali dramaturgové PAFu, než došli k jasnému a rezolutnímu závěru: Greenaway na PAF!
Peter Greenaway, jehož výtvarné vzdělání předurčilo k tvorbě vizuálně vysoce
stylizovaných filmových opusů, dokonale splňuje požadavek dlouhodobého
kurátorského záměru festivalu. Tím je intenzivní narušování hranic mezi hraným
a animovaným filmem.
Otázkou zůstává, jaké podmínky si umělec ve smlouvě kladl a co to bude organizátory stát.

Film je mrtvý, ať žije film
Kromě dlouhometrážní tvorby filmové Greenaway vždy neúnavně procházel
i dalšími uměleckými oblastmi. Paralelně s filmem se již několik desetiletí věnuje audiovizuálním instalacím, interaktivním skulpturám a v posledních letech
také multiscreenovým VJingovým setům. Právě Greenawayovu ambivalentnímu
postoji k formám pohyblivého obrazu a obecně kinematografii bude věnována
čtyřhodinová přednáška nazvaná Cinema‘s New Possibilities – Cinema is Dead,
Long Live Cinema, která se uskuteční 10. prosince ve filmovém sále Konviktu.
Tvůrce v ní objasní nejen vlastní aktuální umělecké směřování, ale zároveň odhalí
svůj pohled na současné formy audiovizuálního umění, což slibuje mimořádný
umělecký zážitek.
Neutuchající kreativní vitalitu si Greenaway koneckonců zachovává až do dnešních dní.

Režisér, kuchař, zloděj a kol.
Osmašedesátiletý Greenaway je bez pochyby ikonou malířsky narativní kinematografie. Jeho díla, jako Umělcova smlouva, Topení po číslech, Dítě z Maconu či
Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, představují v mnoha aspektech záměrné
vítězství formy nad obsahem. Autor se k tomu ostatně hrdě přiznává. Symetrické
kompozice, práce s rámováním, obrazová struktura ne nepodobná encyklopedickým systémům a databázím, geometrické členění prostoru či barevné modifikace jsou emblematickým příkladem autorova filmového rukopisu. Přitom
nelze přehlédnout nevšední intelektuální nadstavbu spletitých metaforických

Alexandr Jančík
(ředitel Přehlídky animovaného filmu)

15

k ul tura

Přehlídka
Animovaného
Filmu

P

A

F

Příprava
kurátorských výstav,
projekcí, workshopů
a seminářů v tuzemsku i
v zahraničí

Aktivita
editorská,
publikační
a nakladatelská

Fenomén animace
v kontextu
kinematografie,
mediálních studií
a vizuálního umění

Topení po číslech
4

čtyři dny filmové animace a
současného umění

A

jako

animace, archivace, archeologie
médií, audiovizuální umění, AV

365

celoroční činnost

D

jako

databáze, design, digitální
kultura

20

vznik

E

jako

experimentální film

9

9. Přehlídka animovaného
filmu

I

jako

instalace, intermedialita

20

9.12.–12.12. Olomouc

K

jako

kinematografie, kino, kokino

9.12.

zahájení

P

jako

prezentace, projekce, pohyblivý
obraz

12.12.

konec

V

jako

videoart

00

10

Čt 9.12. |19:00 | KM | Slavnostní zahájení PAF 2010 + projekce a diskuse s
Peterem Greenawayem
Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec | Peter Greenaway | Velká Británie,
Francie, Nizozemí | 1989 | 124‘ | projekce | PAF Kult
Pá 10.12. |14:00 | FS | Peter Greenaway: Cinema‘s New Possibilities –
Cinema is Dead, Long Live Cinema| prezentace | PAF Kult
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Topení po písmenech

Stránky Přehlídky animovaného filmu
http://www.pifpaf.cz/
Akreditace na PAF
http://www.pifpaf.cz/cs/akreditace
Stránky věnované poctě Peteru Greenawayovi
http://www.petergreenaway.com/
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Staňte se pány svých kompetencí!
„Cílem projektu nebylo technicky dovybavit katedru nebo zakrýt mezeru v rozpočtu,“ upozorňuje Jílek, „je to svého druhu charita. Nabízíme možnost zdarma
se vzdělat v oblastech, které nebývají běžnou součástí studijních programů. Úzce
spolupracujeme také s Lékařskou fakultou a Katedrou bohemistiky, které dokonce
některé naše kurzy implementovaly přímo do svých studijních programů.“
Studenti Filozofické fakulty UP si v současnosti mohou zapsat celkem tři předměty
typu C: komunikační a navazující pedagogické dovednosti v oblasti šíření odborných, vědeckých výstupů a popularizace, marketing a management v oblasti šíření
výsledků vědy, popularizace, realizace odborných a vědeckých aktivit či základy
práva pro pracovníky vědy a výzkumu, grantový management.
„O kurzy je velký zájem. Dokonce jsme museli u některých dodatečně navyšovat kapacitu. Evaluace dosavadního průběhu projektu nás ujistila, že kurzy jsou správně
nastaveny a mají velký přínos pro své absolventy,“ uzavírá informace o úspěšném
projektu spokojeně Viktor Jílek.

O téže věci dvakrát, jedenkrát o dvou různých projektech
„O kurzy je velký zájem, reakce jsou pozitivní,“ zní téměř unisono. Vypadá to, že oba
projekty zaměřené na to, jak prodat a zviditelnit výsledky vědecké práce a výzkumu, nabízejí nedostatkové zboží, které uspokojuje poptávku současného vysokoškolského prostředí, a studenti na ně stojí frontu.

Projekt 1: Věda – Výzkum – Prezentace

Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora vzniku vědeckých
týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem.
„Absolvent vysoké školy by měl být schopen sdělovat své myšlenky, potřeby a výstupy práce,“ objasňuje hlavní cíl i motivaci projektu s podtitulem Věda – Výzkum
– Prezentace Viktor Jílek z Katedry žurnalistiky, hlavní řešitel projektu. „Nejedná se
pouze o klíčové dovednosti pro uplatnění se na trhu, ale také pro rozvoj osobního
vědeckého potenciálu, a tedy v konečném důsledku celé akademické obce,“ dodává.
„Bohužel na FF UP chyběla v této oblasti celá řada prakticky zaměřených kurzů,“
popisuje situaci, která ho přivedla k nápadu vytvořit projekt, „měl jsem konkrétní
představu vycházející z mých zkušeností s výukou. Když v rámci ESF vyšla vhodná
výzva, vybudoval jsem tým odborníků a napsal projekt, který byl nakonec úspěšný.“
Projekty Jílek nevytváří dodatečně podle aktuálních výzev ani je těmto výzvám
nepřizpůsobuje. Naopak, vychází z vlastních nápadů a inspirace. Ve chvíli, kdy se
naskytne příležitost, je připraven rychle jednat a pro realizaci pak udělá maximum.
Projekt je již v druhém roce řešení. Studentům a akademickým pracovníkům nabízí
čtyři kurzy orientované na práci s audiovizuálními technologiemi, které se týkají
prezentace, komunikace a popularizace vědy, základů práva a projektového managamentu.

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
Vzdělávání v oblasti komunikačních kompetencí a podpora
vzniku vědeckých týmů se zaměřením na pracovníky výzkumu
a vývoje a studenty VŠ s vědeckým potenciálem
HLAVNÍ ŘEŠITEL
Mgr. Viktor Jílek, Ph.D.
STRUKTRA REALIZAČNÍHO Mgr. Viktor Jílek, Ph.D., Mgr. Ivana Olecká, Ing. Radka Vašutová,
TÝMU
Valérie Vejmolová, Mgr. Tomáš Kocourek, Doc. PhDr. Kateřina
Ivanová, Ph.D., Mgr. Alexander Mencl, Mgr. Petra Vávrová   
VÝŠE DOTACE
7 761 623,62 Kč
DOBA ŘEŠENÍ
2009–2012
GRANTOVÝ SYSTÉM
ESF – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast
podpory - 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
NÁZEV

WWW
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Projekt 2: Sám svým pánem

Realizace projektu je nyní v plném proudu. Konkrétní podoba výuky a fungování je
však zatím před námi. Jaké bude spektrum studentů, jaké jejich požadavky a zda se
tvůrcům projektu podaří naplnit plány a očekávání, je stále ještě nezodpovězenou
otázkou. „Prozatím vše vypadá až podezřele příznivě. Nenastaly žádné komplikace,
o projekt je velký zájem a všechny reakce na jeho dosavadní vývoj jsou veskrze
pozitivní,“ říká Markéta Šupplerová a zní to jako happy end.

Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
„V roce 2007 jsem se zúčastnila školení věnovaného podnikatelským kompetencím
studentů, které probíhalo v Antverpách pod záštitou evropské iniciativy EQUAL,“
vrací se Markéta Šupplerová, hlavní řešitelka projektu, k momentu, od kterého se
vše odvinulo. Byla to zkušenost, kterou pak zúročila ve správný čas na správném
místě – Univerzitě Palackého.
„Dostala jsem nabídku z Institutu celoživotního vzdělávání, na který se obrátilo
sdružení CEPAC-Morava. Chtěli navázat spolupráci při řešení grantového projektu
zaměřeného na rozvoj podnikatelských schopností studentů FF UP.“ Projekt prezentovaný pod názvem „Sám svým pánem“ byl tedy na světě.
„EQUAL nám umožnil zavést do českého prostředí model rozvoje podnikatelských
kompetencí vytvořený vlámskou společností SYNTRA Flanders,“ Markéta Šupplerová popisuje předlohu a základní řešení projektu.
Tento vlámský systém však nebylo možné jednoduše a mechanicky naroubovat na
český trh a vysokoškolské prostředí. Bylo třeba citlivě reagovat na všechna specifika i rozdíly a najít optimální řešení. „V současnosti jsme dospěli ke konci první fáze
realizace, během které jsme vedle technických problémů, jako bylo zajištění technologií, zřízení internetových stránek, účast na konferenci METPOPULI a festivalu
AEDUCA 2009, řešili klíčové otázky inovace vlámského modelu,“ říká Šupplerová.
Tyto otázky se týkaly především analýzy dosavadní situace na UP, navržení jednotlivých kurzů či vytváření kurikul. „V této souvislosti jsme také spustili online test který
je zaměřen na vyhodnocení stávajících kompetencí potenciálních zájemců z řad
studentů FF UP o vzdělání v oblasti ekonomie, práva a managementu,“ líčí Šupplerová další kroky a opatření.
A jaké ovoce přinesou tyto analýzy? „Na základě takto nasbíraných dat vytvoříme
pět modulů pokrývajících zmíněné okruhy, z nichž každý bude rozdělen na čtyřicet
prezenčních a čtyřicet distančních výukových hodin,“ reaguje pohotově Šupplerová
a dodává, „čeká nás tedy ta nejpodstatnější etapa.“

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
– inovace studijních programů v souladu s požadavky
znalostní ekonomiky a zvyšující možnosti mezioborových
studií
HLAVNÍ ŘEŠITELKA
Mgr. Markéta Šupplerová
STRUKTRA REALIZAČNÍHO Mgr. Markéta Šupplerová, Hana Pochmanová, Ing. Eva
TÝMU
Stejskalová, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Mgr. Alena
Jungová, RNDr. David Skoupil
VÝŠE DOTACE
6 777 390,97 Kč
DOBA ŘEŠENÍ
1. 6. 2009–31. 5. 2012
GRANTOVÝ SYSTÉM
ESF – Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost,
Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast
podpory - 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
NÁZEV
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http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk
http://samsvympanem.upol.cz
Kristián Nosál
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Ff aktuálně

Filozofická fakulta spouští projekt na třídění odpadů
Více než tři sta stanovišť s barevnými kontejnery a koši bude v nejbližších dnech k dispozici na Filozofické fakultě olomoucké Univerzity Palackého. Díky pilotnímu projektu nazvanému Čistá univerzita budou moci studenti, pedagogové i návštěvníci největší fakulty UP třídit odpad. Projekt je v rámci českých vysokých škol ojedinělý. „Obdobné systémy se na univerzitách sporadicky objevují, jsou ale většinou čistě studentskou aktivitou. Třídění odpadů jsme po dohodě s odborníky pojali
komplexně. Koše s možností třídit papír a plast budou k dispozici nejen na chodbách, ale také v posluchárnách, seminárních místnostech a pracovnách pedagogů,“ popsal proděkan pro organizaci a rozvoj FF UP Ondřej Kučera. Na sedmi dalších
stanovištích, kde budou umístěny informační panely, mohou zájemci podle jeho slov navíc třídit také sklo a nápojové
kartony.
Filozofickou fakultu tvůrci projektu nezvolili náhodou. „Je největší fakultou olomoucké univerzity a její pracoviště sídlí v
několika budovách po městě. Můžeme si tak ověřit fungování systému. Pokud se projekt osvědčí, rádi bychom ho postupně rozšířili i na další místa na vysoké škole,“ uvedl Marek Hruška z autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která projekt
spolu s Olomouckým krajem financuje.
Projekt Čistá univerzita
Cíl pilotního projektu

Praktické třídění odpadů na veřejně přístupných místech, na chodbách, v posluchárnách,
seminárních místnostech a pracovnách

Místo

Filozofická fakulta Univerzity Palackého (v současnosti zde studuje téměř šest tisíc posluchačů)

Aktivity projektu

Rozmístění nádob, košů a informačních tabulí

Dlouhodobý záměr

Rozšíření projektu o další místa UP

Provozovatel

Projekt je součástí informační kampaně autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. a
Olomouckého kraje „Jak se točí odpady“.

www

www.jaksetociodpady.cz

19

ff a k tuá l ně

Druhé kolo Dne otevřených dveří na FF
UP proběhne 21. ledna 2011.
FF UP brzy uvede vlastní propagační
klip, jehož autorem je Marek Partyš,
režisér populární znělky UP.
V tuto chvíli má facebooková fan page
„Filozofická fakulta Univerzity Palackého“ 1200 fanoušků. Přidejte se k nim!
http://www.facebook.com/ffup.
cz?v=wall#!/ffup.cz
Budovy FF UP byly v prosluněných
podzimních dnech natočeny z ptačí
perspektivy za pomoci mikrovrtulníku.
Záběry brzy uvidíte na webových stránkách. Jeden z nich uzavírá propagační
klip UP.
http://www.youtube.com/watch?v=1x_
hk-geVSQ
Zkompletována je databáze přednášek,
které FF UP nabízí v rámci programu na
zlepšení komunikace moravským středním školám.
Během následujících týdnů bude řešena
dislokace Katedry žurnalistiky FF UP z
nevyhovujících prostor ve Wurmově
ulici. Zároveň budou v nejbližším termínu zahájeny opravy zatékající střechy v
budově Křížkovského 12.

Vedení FF UP věnuje část své prosincové mzdy na dobročinné účely. Děkan fakulty doporučuje k podpoře například:
- Spolek Trend vozíčkářů Olomouc (www.trendvozickaru.cz, č. ú. 2767065001/5500)
- Dětské centrum 1990 (www.dc90.cz, č. ú. 35-1804177359/0800)
Kompletní registr poskytovatelů sociálních služeb naleznete na www.mpsv.cz, další registry na stránkách příslušných
ministerstev.
Filozofická fakulta stále usiluje o zajištění služby hlídání dětí pro ratolesti zaměstnanců, případně i studentů. Vytvořili
jsme registr poskytovatelů služby v Olomouci, s nimiž komunikujeme. Zasazujeme se o možnost uhrazení služby ze
sociálního fondu. Oslovili jsme případné sponzory. K listopadové uzávěrce jsme požádali o grant ČEZ.
FF UP zásadně mění systém přijímacích zkoušek pro rok 2011. Namísto testů společnosti SCIO bude zkoušky zajišťovat
vlastními silami.
www.upol.cz/fakulty/ff/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/
Vedení fakulty zvažuje formát a technologii plošné evaluace výuky ze strany studentů. Systém by měl být spuštěn do
konce roku 2011.
Definitivní podobu nových podmínek pro akreditaci a správu doktorských studijních programů naleznete v tzv. Akreditacni kucharce, kterou obdrželi vedoucí kateder.
Na webových stránkách zahraničního oddělení FF UP bude vyvěšen seznam aktuálně vyučovaných kurzů v angličtině
pro letní semestr 2010/2011, jakmile bude přehled kurzů dodán jednotlivými katedrami.
V nejbližší době bude zprovozněn portálový přístup k aplikaci evidující zahraniční výjezdy studentů fakulty. Katederní koordinátoři těchto výjezdů jsou informováni a mohou s pomocí studijního oddělení pracovat na naplňování této
evidence. Pomocí zmíněné aplikace budou také uznávány kredity, které student získá na zahraničních akademických
institucích.
FF UP již několik týdnů napomáhá distribuci biopotravin, které jsou vydávány v prostorách fakulty vždy ve čtvrtek od
14:00 do 17:00. K jejich objednání stačí napsat prázdný mail s předmětem Biobox Olomouc na adresu atep3@mac.com,
další informace vám budou doručeny.
www.biozelenina.eu
Aspekt · newsletter FF UP · Vydává FF UP v Olomouci jako elektronický informační občasník (3. 12. 2010)
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Prokopová · Design: TAH, reklamní agentura, s.r.o. · Sazba: Mgr. Petr Pláteník
Redakční rada: Petr Bilík, Matěj Dostálek, Jiří Lach, Kristián Nosál, Lucie Závičáková · Příští vydání: 8.2. 2011

