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Volby do AS FF UP byly tentokrát v mnoha ohledech rekordní: zúčastnilo se 2166 studentů a akademických zaměstnanců,
což je téměř 36% oprávněných voličů, rekord celouniverzitní a několikanásobně překračující běžné zvyklosti. Zastoupení
v senátu bude mít rovných dvanáct kateder, podstatně více než doposud, čímž se zvyšuje jeho reprezentativní role. Tato čísla
svědčí o velkém zájmu o dění na fakultě, což její vedení podporuje a vítá. Velmi si také vážíme zájmu posluchačů mezifakultního studia, avšak tím, že nejsou imatrikulováni na FF UP, nemohou volit. Iniciativě, která by řešila tuto situaci, se vedení FF
UP nebude bránit.
České vysoké školství se začíná členit na dvě zřetelné skupiny s jasnou dělící čárou. My chceme patřit k té elitní, s vysokým
vědeckým výkonem a efektivním řízením. Jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je přitom vydávání kvalitních publikací,
zahraniční spolupráce, náročnější profesorská a habilitační řízení a zkvalitnění studijních programů.
Očekáváme, že letošní rok bude zlomový. Už nyní se markantně zvedá registrovaný vědecký výkon a grantová činnost.
Fakulta bude ve větším podílu financována z jiných zdrojů, než jsou ministerské almužny za studenty. Věřím, že až se za pár
let ohlédneme, bude právě rok 2011 znamenat pro naši fakultu zásadní obrat. Na společnou práci s nově zvoleným akademickým senátem se už nyní těším.
Jiří Lach
děkan FF UP

Editorial

Nové číslo Aspektu vychází oproti původnímu plánu až nyní, začátkem března, s prvními příznaky jara. Důvod je prostý – volby do AS FF UP. Nechtěli jsme zasahovat do předvolebního dění a vědomě či nevědomě jej ovlivňovat.
V Aspektu, který právě držíte ve svých počítačích, vyplouvá na povrch několik pojmů, do sebe zapadajících kostiček puzzle
nebo snad prvků hermeticky uzavřeného kruhu. Jeden z druhého vycházející, jeden v druhém zanikající, jeden pro druhý
podmínkou bytí. Těmito pojmy kroužícími na hladině jarního Aspektu jsou umění, tvoření, kultura a komunikace.
Umění je nástrojem ve vodách kultury sloužící k tvoření nových nebo oživení existujících znaků, které postupně vplují do
znakové soustavy se společně sdíleným významem a vyústí v komunikaci. Komunikační vlny jsou součástí v moři lidského
jednání, jež pramení z hodnot, symbolů a gest. Z nich se rodí kultura, která je podmínkou života ve společnosti.
Komunikace je ovšem nejen umění sdělovat, ale i umění naslouchat. Přeji nám všem, abychom si osvojili umění tvořivě komunikovat a neutopili se v oceánu slov či nedorozumění.
Kateřina Prokopová
šéfredkatorka
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UMĚNÍ NASLOUCHAT

O psychologické poradně Katedry psychologie FF UP

„Rady většinou nedávám, protože lidé obvykle sami vědí, co je pro ně dobré a co
mají dělat. Držím se zpátky a nehodnotím. Psycholog nebo terapeut se nemá chovat
jako rodič,“ říká psycholožka Alena Plháková o nutnosti naslouchat a respektovat klienty při účinné pomoci, která má v poradně podobu spíše empatického vyslechnutí
než direktivních rad a návodů.

Na cestě do poradny
Myslím, že každý si už někdy položil otázku, jestli tam musí. A tak, když si člověk
uvědomí, že má nějaký psychický problém a chtěl by s ním poradit od odborníka
v psychologické poradně FF UP, otevře se před ním hned několik cest, jak se tam
dostat.
Může tam jít pěšky tak, jak jsem to udělala já, prosmyknout se zákrutami Denisovy
ulice, zabočit podloubím hned za obchodem s koženým zbožím doprava do Vodární, bez zastavení projít kolem tetovacího studia přímo do budovy FF UP, vyjít do
druhého patra a zaklepat na dveře s nápisem „Psychologická poradna“. Pozor, pozor,
takových nápisů tu najdete hned sedm, jako je sedm poradců. Já zaklepala nejprve
na dveře docenta Vladimíra Řehana, vedoucího Katedry psychologie. Klidným, hlubokým hlasem mě vyzval, abych vstoupila a usadila se na pohovce, že se mi bude
hned věnovat. A stalo se. Ještě dvakrát se to opakovalo, když jsem zaklepala na
dveře profesorky Aleny Plhákové a docentky Ireny Sobotkové, vedoucí poradny. Jen
hlas měly obě laskavé dámy vyšší. Pokaždé jsem však pocítila atmosféru klidu, přijetí
a pochopení, jako by na Katedře psychologie byli andělé.
Mnohem běžnější, spolehlivější a méně romantický či překotný způsob, jak se dostat
do poradny, je předchozí telefonické či elektronické objednání u sekretářky. Všechny
kontakty jsou vyvěšeny na webových stránkách Katedry psychologie FF UP. Sekretářka pak domluví schůzku s někým z poradny částečně podle specializace, částečně
podle časových možností poradců.

Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (foto: Kristýna Erbenová)
Psychologická poradna nemá vyhrazenu jednu speciální místnost, ale její členové
poskytují konzultace ve svých pracovnách. „Všichni mají na dveřích své pracovny
cedulku ‚Psychologická poradna’, a klienti tedy vědí kam jít. Já tady mám lístek ‚Poradna. Nerušit’, který dám na dveře, když konzultuji,“ ukazuje Vladimír Řehan papír
s nápisem.
Lidé přicházejí do poradny také na základě doporučení svých přátel a známých. „Ke
mně se nejčastěji dostanou klienti tak, že mi pošlou mail na univerzitní adresu,“ vysvětluje Alena Plháková, „velice často se stane, že studentka řekne svojí kamarádce,
ta se pak u mě objedná apod.“
Fungují zde i jakési tajné, intuitivní komunikační kanály, které se spojují v poradenské centrále. „V minulém semestru jsem nebrala klienty kvůli dokončování knihy.
Když jsem ji dodělala, aniž bych vyvěsila na internet „beru klienty“, začaly mi chodit
maily s žádostmi o konzultace, což neumím vysvětlit,“ zamýšlí se nad touto skuteč-
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ností Plháková a dodává, „myslím, že si klienti intuitivně vyhledají člověka, u kterého
mají pocit, že jim pomůže s jejich problémem.“

Podobné případy však nejsou v poradně časté a studentům se zde dostane náležité
a dostatečné pomoci. „Párkrát jsem poslala klienta k psychiatrovi, ale to se stává zřídka.
Většinou i těžké problémy dokážeme řešit psychologickými prostředky,“ dodává Alena
Plháková.

„Poradna. Nerušit“
Poradenská činnost existuje na Katedře psychologie FF UP již velmi dlouho, nicméně
psychologická poradna tak, jak je v současné podobě prezentována na internetu
a pomocí plakátů, s personálním obsazením, které poradensky pokrývá široký okruh
problémů, funguje přibližně desátý rok. Kvalifikačním předpokladem pro pracovníky
poradny je výcvik, znalosti, zkušenosti a dovednosti v dané oblasti psychických problémů.
Poradna je tu pro každého studenta či zaměstnance Univerzity Palackého jako bezplatná služba. „Stalo se mi, že přišel zaměstnanec, jehož dítě mělo problémy s alkoholem. V takovém případě, kdy se problém týká příbuzných, jde také o službu zaměstnanci, a proto poskytneme pomoc,“ doplňuje informaci Řehan. Na dotaz, co je největší
výhodou poradny a jaká jsou její specifika, odpovídá: „Nepracujeme na body, tzn.
nemusíme nic nikam vykazovat, a proto služby, které poskytujeme, jsou přísně anonymní, nevede se žádná dokumentace mimo osobních poznámek a klienti nepředkládají žádnou kartu pojištěnce či doklady totožnosti.“ Psychologové se pouze kvůli
minimální evidenci příchozího ptají, zda je zaměstnancem nebo studentem univerzity,
z které je fakulty, případně který studuje ročník či obor.
Mezi další podstatné výhody řadí Vladimír Řehan bezplatnost, relativní rychlost a včasnost pomoci. „Kvalitní ambulantní psychologové mají čekací lhůty i měsíc, kdežto tady
je to otázka dnů, kdy se člověku dostane alespoň první elementární pomoci.“ Psychologická poradna podle něho slouží jako první instance, kterou může člověk navštívit,
aby si ověřil, zda se jeho potíže dají zvládnout poradenskou intervencí, nebo zda bude
potřeba i pomoc dalších profesionálů.
„Když už je problém natolik intenzivní, že klientovi narušuje spánek, vyvolává silnou
úzkost a dlouhodobější somatické potíže, např. nechuť k jídlu, tlaky kolem žaludku či
bolest hlavy, pak mu navrhnu i návštěvu psychiatra, který má jiné možnosti, a dám mu
přímo kontakt na ověřeného odborníka,“ vyjadřuje se k této otázce Irena Sobotková.

Odvrácená strana studentského života
Studentský život s sebou přináší nejen příjemné momenty, na které se později vděčně
vzpomíná, představuje i velkou zátěž a změnu života, s níž se musejí studenti vypořádat. Zaměstnanci poradny se často setkávají právě s touto odvrácenou stranou vysokoškolského života. „Myslím si, že adolescence vůbec není lehké životní období. Musíte
se nějak odpoutat od rodičů, studujete, nemáte peníze, máte si najít nějakého životního partnera... To jsou všechno velmi těžké věci, takže myslím, že poradna je v tomto
ohledu docela užitečná,“ potvrzuje těžkost studentského bytí Alena Plháková.
Na základě dotázaných poradců je sestaven následující repertoár problémů, s nimiž
přicházejí studenti (ti tvoří největší část klientely) a zaměstnanci UP do poradny.
Problémy se závislostí
Vladimír Řehan má dvacetiletou zkušenost s léčbou závislostí. Případy spojené s problematickým užíváním drog ať už legálních, zejména alkoholu, nebo méně často nelegálních, především marihuany, řeší většinou právě on. „Tyto problémy souvisejí s poměrně velkou změnou způsobu života. Student odejde z původní rodiny, setkává se
s novými lidmi, druží se s nimi, vysedává po hospůdkách,“ vysvětluje okolnosti vzniku
těchto potíží Řehan, „a tak se může stát, že množství konzumovaných nápojů narůstá,
člověk najednou cítí, že to asi není v pořádku, a přijde do poradny.“ Je to obvykle záležitost nevyzrálé osobnosti či nižší kontroly.
Pokud někdo cítí, že má s drogami problém, v poradně mu jsou téměř vždy schopni
pomoci. „Většina podobných problémů není známkou rozvinuté závislosti, ale spíš
problémového pití, a dá se proto s trochou ochoty klienta ambulantně zvládnout,“ shrnuje své zkušenosti Řehan. S případy, kdy by musel klienta odkázat na oficiální pomoc
v podobě ordinací psychiatrů, se u závislostních problémů zatím nesetkal.
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Problémy rodinné
Irena Sobotková se specializuje na problematiku partnerskou, rodinnou, vztahovou
a problémy osobní. Hovoří zejména o potížích spojených s původní rodinou klienta.
Hodně problémů se týká separace od rodičů. „Přicházející klienti jsou často posledními dětmi, které zůstávají doma, a je jasné, že dříve či později dostudují, odejdou
z domu, seženou si byt, zaměstnání, navážou partnerský vztah,“ načrtává výchozí
situaci Irena Sobotková. „V této chvíli si uvědomí, že jejich rodič, většinou to bývá
matka, na nich tzv. visí, a cítí velký tlak. Zvlášť odpovědné dcery mají pořád pocit, že
domů musí, a zároveň se bojí udělat krok do samostatného života,“ popisuje příznaky.
Obtížná separace od rodičů má z pohledu Sobotkové šanci na uspokojivé řešení. Je
to ale dlouhodobý proces. „Pracujeme na tom, aby si klient sám uvědomil, co je jeho
vývojovým úkolem na začátku mladé dospělosti. Je to osamostatnit se od rodičů
bez pocitů viny, získat své místo v životě a vytvořit si vlastní prostor se svými vazba-

mi,“ uvádí postup při řešení Irena Sobotková, „přitom je ale vhodné pokud možno
zachovat dobrý kontakt s rodiči, ale nikoli nutkavě proto, že ‚musím´.“
K dalším problémům poměrně těžkým a komplikovaným patří pocit břemene, který
si klient s sebou nese z původní rodiny. „O takových problémech se velmi špatně
mluví, a proto často až po několika sezeních zjišťujeme, co se vlastně v původní
rodině stalo. Jsou to velmi těžké zážitky, například násilí v rodině nebo sexuální
zneužívání,“ rozvádí Sobotková. Cestu pomoci spatřuje v tom, že klient svůj problém
pojmenuje, zkontaktuje se s ním v pocitech a nepotlačuje ho. „Jedině pokud si to
klient uvědomí, i když u toho znovu pláče, získá náhled a už se tímto negativním
zážitkem necítí tolik ohrožený a determinovaný do budoucna.“
Problémy vztahové a individuální
Vztahové a individuální problémy řeší ve své poradenské praxi Alena Plháková.
„Nejčastější problémy, které ke mně klienty přivádějí, jsou vztahové záležitosti, jako
nechtěný rozchod s partnerem, konflikty v partnerském vztahu apod.,“ zamýšlí se
nad svou osobní evidencí Plháková, „dalším typem potíží je osamělost. Student,
častěji studentka, šikovný, mladý člověk přijde na konzultaci s problémem, že je
sám a nikdo o něho neprojevuje zájem.“ Tento problém jí připadá poměrně obtížný
a nesnadno řešitelný. Při konzultacích se většinou soustředí na podporu sebedůvěry.
Snaží se klienty zklidnit, aby nepanikařili. Fenomén studentské osamělosti si Plháková vysvětluje tím, že je v univerzitním městě velká konkurence krásných dívek.
Občas řeší Alena Plháková neurotické poruchy, jako agorafobie či fobický strach,
popřípadě úzkostnost a trému. „Párkrát jsem se zabývala jednorázovými traumaty,
například psychickými následky autonehody, což bylo velké trauma, které jsme,
myslím, zvládli.“
Měla také několik případů méně závažného stalkingu, kdy přišly studentky, že je bývalý přítel obtěžuje maily a zprávami. „V tomto případě je rada celkem jednoznačná
– neodpovídat, nereagovat, dělat mrtvého brouka, protože jakékoli reakce mohou
vyvolat další i dost agresivní jednání ze strany obtěžujícího,“ nabízí řešení Alena
Plháková.

doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (foto: Kristýna Erbenová)
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Cesty k pomoci a vyléčení
Na otázku, jaké metody se v poradně využívají při terapii, odpovídá Irena Sobotková:
„Většinou je to rozhovor, nenazývala bych vše jako psychoterapie, jsme poradenské
zařízení. Velmi často jde o poradenskou konzultaci,“ brání se zjednodušení a zobecnění. „Když jsou případy těžší a jejich povaha to vyžaduje, můžeme mluvit o psychoterapii, ta má obvykle podobu podpůrného, empatického vyslechnutí. Klientovi
pomáhá už to, že sedím, poslouchám, nechám ho mluvit volně, případně ho v tom
podpořím. K tomu, co nechce rozvádět, se můžu citlivě a s porozuměním vrátit,“
uvádí Sobotková a dodává, „jsou i speciální metody, které lze použít, když už mám
problém zmapovaný. Někdy používám aktivní imaginaci, kdy se klient uvolní, představuje si určitou situaci, kterou ho provádím, a on popisuje, co cítí. Hodně pracujeme s pocity, ale i s náhledem, uvědoměním, myšlenkami. Dá se říct, že jde o prvky
kognitivně-behaviorální terapie kombinované s prací s emocemi.“
Může se ovšem stát, že student dostane v poradně i domácí úkol, na což je ostatně
ve škole zvyklý. „Klienti, kteří se podceňují a mají nízké sebevědomí, dostávají domácí úkol zapisovat si, co se jim podařilo. Sepisují pozitivní důkazy, že jsou úspěšní
a můžou mít z něčeho radost,“ vysvětluje metodu DÚ Irena Sobotková.
Imaginární a imaginativní cestou pomoci je v poradně i hypnóza. „Při některých
sezeních ji používám, protože mám výcvik. Naučila jsem se hypnotizovat u profesora
Kratochvíla. Tady v poradně je to užitečné,“ uvádí Alena Plháková a já si představuji,
jak mi těžknou víčka a chce se mi spát. Z laických a filmových představ mě probere
profesorka Plháková: „Je to léčba symptomatická, která problémy člověka většinou
přímo nevyléčí, ale vede k určitému uvolnění. Nejčastěji pracuji s obecnými sugescemi týkajícími se zvýšeného sebevědomí, větší soustředěnosti či lepší nálady.“ Pokud
má klient nějaký symptom či úzkostné stavy, hypnóza pomůže. „Měla jsem případ
fóbie z injekčních stříkaček, který šel ovlivnit hypnózou,“ říká Plháková a odsuzuje
tím hororový průmysl k zániku.
Někdo ale hypnózu odmítne a chce, aby se mu naslouchalo. Při rozhovoru se Alena
Plháková obvykle ptá na rané vzpomínky z dětství. „Mám výcvik v psychoanalýze,
takže se snažím najít původ problému. Se studenty se velice dobře pracuje, proto-

že jsou chytří a poměrně rychle získají náhled na to, co je příčinou jejich nesnází,“
hodnotí Alena Plháková svou klientelu a jasně tak dokazuje skutečnost, že lidé, kteří
přicházejí do poradny, nejsou šílenci či blázni, jen když se dostanou do těžké životní
situace, přirozeně a zodpovědně si vyberou konzultaci s odborníkem. Říkají tím, že
před problémem neutíkají, ale hodlají mu čelit.
Kateřina Prokopová

V otázkách osobních, vztahových, rodinných, studijních
a pracovních se Vám budou věnovat pracovníci Katedry
psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc, možnost objednání na
tel. čísle: 585 633 501 nebo osobně u poradců
Marek Kolařík, Martin Lečbych, Alena Plháková, Vladimír Řehan,
Eleonora Smékalová, Irena Sobotková, Matúš Šucha
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Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedrapsychologie/psychologicka-poradna/
Katedra psychologie
http://www.psych.upol.cz/
Pedagogové a sylaby předmětů Katedry psychologie UP Olomouc
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedrapsychologie/pedagogove-a-sylaby-predmetu/

student

Ze spolku do spolku	

Kalendář aktivit studentských spolků FF UP

Divadlo Konvikt, o.s.
http://www.divadlokonvikt.cz
V rámci celoročního programu uskuteční Divadlo Konvikt pravidelné reprízovaní stávajícího repertoáru Divadla na cucky doplněného o sedm nových premiér. Od začátku letního semestru již proběhly v režii divadla reprezentační
akce v podobě Plesu Divadla Konvikt či osvětový projekt Svět Evalda Schorma. V dalších krocích naváže divadlo na spolupráci s externími subjekty v rámci Velké inventury a Tance Praha. V květnu pak proběhne jubilejní XV. ročník
festivalu Divadelní Flora. Mezi hosty pestrého programu patří zajímavá česká i zahraniční tělesa a zcela novým projektem jsou Koncerty v Kiosku, jejichž dramaturgie se soustředí na hudební alternativu z visegrádského regionu.
datum
březen

duben
květen

červen

akce
Velká inventura (6. -13.3.) další ročník putovní přehlídky nového divadla Velká inventura ve spolupráci s Divadlem hudby a Novou sítí o.s., součástí je i další premiéra
Divadla na cucky
Pevnost/Olomouc/ premiéra
Ritter, Dene, Voss premiéra
host: Divadlo F. X. Šaldy Liberec: Googlin´and´fuckin´
host: The Symptoms (HU)
host: Ch. Offverholm: Pas de deux sans toi (SWE)
Koncert v Kiosku (1x)
Groteska (šapitó) premiéra
host: Jens Van Daele (NL)
Divadelní Flora
Koncerty v Kiosku (8 x v rámci DF a 2x samostatně)
Koncerty v Kiosku (2x)
Tanec Praha

Academia Film Olomouc
http://www.afo.cz
Ve dnech 12. – 17. dubna 2011 proběhne v Olomouci 46. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckého a dokumentárního filmu AFO. Každým rokem se snaží dokazovat, že věda není suchá a nezáživná, právě naopak. Chemie vládne podle UNESCO roku 2011, dominuje zároveň ve vizuální prezentaci festivalu a je jeho hlavním tématem. Důležitým úvodním vstupem do historie chemie a jejích alchymistických kořenů bude projekce nového seriálu BBC
s názvem Chemistry: A Volatile History (2010). O tom, že chemie může zároveň vonět a skvěle chutnat, se budou návštěvníky AFO snažit přesvědčit bloky zaměřené na molekulární gastronomii a chemii chutí a vůní. Hlavním hostem
AFO 46 bude psychiatr Cyril Höschl, který na slavnostním zahájení převezme Cenu AFO za přínos popularizaci vědy. Diváci budou moci také zhlédnout novou velkolepou sérii BBC Život (Life) zaměřující se na strategie, které zvířatům
a rostlinám pomáhají přežít na nejneuvěřitelnějších místech na Zemi. V neposlední řadě nabídne AFO blok věnovaný neuropsychologii hudby, v němž prozkoumá, co člověka na hudbě fascinuje, proč ji poslouchá a tvoří a v čem se
mozek muzikanta liší od mozku běžného člověka.
V.Ř.E.D. 2011
www.25fps.cz/vred
V.Ř.E.D. se vytvořil v roce 2005 na Univerzitě Palackého jako přehlídka filmů, aby se otevřel všem mladým filmařům, kteří studují na Univerzitě Palackého, a umožnil jim veřejné představení. V letošním roce se dostane vpřed již
7. ročník přehlídky V.Ř.E.D. Z improvizované studentské akce se v průběhu let stala každoroční událost, která má své ohlasy na obdobných přehlídkách v Praze i na Slovensku. Vítězné filmy vybírá porota sestavená z odborníků na
jednotlivé okruhy kinematografie. Vedle ceny Oliheň naděje mohou účastníci vyhrát zájezd po Evropě či poukaz na jazykový kurz. Akce již tradičně probíhá v dubnu, v rámci festivalu Academia Film Olomouc (12.4. - 17.4. 2011).
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Divadlo Tramtarie
http://www.divadlotramtarie.cz
Divadlo Tramtarie pokračuje i v letním semestru v uvádění současných her českých i zahraničních autorů, klasických titulů zpracovaných moderně se silným autorským přístupem či pohádek. Naposledy lze v březnu navštívit pohádku
Polízanice malé čarodějnice a poezii na divadle i Na vlnách TSF. Seifertovu poetistickou sbírku o oslavě dokonalého života a dokonalé techniky v našem dokonalém světě přečetli členové Divadla Tramtarie s 3D brýlemi na očích
a zjistili, že současnost je velkolepá. V premiéře zahraje divadlo punkovou grotesku Kurt a Sid o fiktivním setkání dvou hudebních legend, Kurta Cobaina a Sida Viciouse. Do výtvarných vod zabrousí Tramtarie na vernisáži náladových
barevných fotografií Michaely Spurné.
akce
Polízanice malé čarodějnice
derniéra
Kurt a Sid – Studio DT
premiéra
Tajemný hrad v Karpatech
Michaela Spurná: Laura
Kdo chce zabít Beatles?
Tropical Islands
Kluk z plakátu
I na Batmana občas padne smutek
Na vlnách TSF
derniéra
Pohádky o mašinkách

datum
so 12.3. 15:00

popis akce
pohádka

po 14.3. 19:30;
čt 24.3. 19:30
út 15.3. 19:30
st 23.3. 19:30
St 16.3. 19:00
čt 17.3. 19:30
st 30.3. 19:30
út 22.3. 19:30
so 26.3. 14:00; 16:00
po 28.3. 19:30
čt 31.3. 19:30

punková groteska

ne 3.4. 14:00; 16:00

pohádka

komedie
vernisáž
komedie
černá groteska
pohádka
komedie
divadlo poezie

Časopis 25fps
www.25fps.cz
25fps, tedy čtyřletý internetový filmový magazín, nabídne i v letním semestru pár lákavých čísel z prostředí přehlížených a zapomenutých filmů. Témata dvou nadcházejících vydání jsou spojena například s Tennessee Williamsem
a Ludvíkem Aškenazym na 43. rovnoběžce a 25. vítězném únorovém poledníku či hudebníky ve filmu a filmovým krimi na 44. koloběžce a 25. dubnovém slunečníku. Místo konání je vždy www.25fps.cz.
akce
43. číslo
44. číslo

datum
25.2.2011
25.4.2011

popis akce
Hlavní téma: Tennessee Williams a film; sekce Český film: osobnost Ludvíka Aškenazyho; sekce Rozhledy: reklama
Hlavní téma: Hudebníci ve filmu; sekce Český film: kriminální film ; sekce Rozhledy: britkom
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místo konání
www.25fps.cz.
www.25fps.cz.
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Pastiche Filmz
http://www.pastichefilmz.org
Polovinou února čili začátkem letního semestru pokračuje Pastiche Filmz v realizaci kulturního programu. Na konci února zazářila v naprosté tmě Polární noc s přehlídkou skandinávské kinematografie. Mezi další projekty, které PF
nabízí, patří Filmový klub, jediný v Olomouci zaregistrovaný v Asociaci českých filmových klubů. Klidné olomoucké vody prolomí československá nová vlna projektu Mladá šedesátá. Počátkem může být nula, není předpověď počasí
ani výklad Genesis, ale přehlídka videoartu tematizující prostor, architekturu a urbanismus, která se uskuteční koncem března. Od konce dubna nabídne Pastiche Filmz možnost svézt se Cinestopem do filmové minulosti ve variaci na
televizní soutěž.
akce
Filmový klub

datum
středa 20:00

Mladá šedesátá

14.-16.3.2011

Počátkem může být nula

22.3.2011

Ozvěny Otrlého diváka

28.-29.3.2011

CINESTOP

26.4.2011

Film na přání

11.5.2011

popis akce
pestrý výběr z národních kinematografií, žánrů či vizuálních pojetí filmu
např.: Vejdi do prázdna, argentinský film (režie: Gaspar Noé)
Iluzionista, francouzský animovaný snímek (režie: Sylvain Chomet)
Ochranné zbarvení, polský film (režie: Krzysztof Zanussi)
Evangelium sv. Matouše (režie: Pier Paolo Pasolini)
Hluboký spánek, americká noir klasika
Baader Meinhof Komplex, německý film
Synecdoche New York (režie: Charlie Kaufman)
Představení režisérů československé nové vlny netradičně podle doby jejich studia na Filmové a televizní
fakultě AMU
Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus
Odborným komentářem doplní promítání kurátorky Terezie Nekvindová a Sláva Sobotovičová
Dramaturg olomouckých Ozvěn Otrlého diváka Jan Gál představí to nejzajímavější z programu pražského
festivalu (téma „žena“) s vlastním odborným úvodem
Interaktivní hra vycházející z televizního Videostopu
Soutěžící z řad diváků se postaví otázkám z filmové historie (porota složená z filmových odborníků v čele
s osobností veřejného života města Olomouc)
Závěrečná projekce filmového klubu Diváci sami zvolí film z 8 nabízených titulů

místo konání
Filmový sál Konvikt

Filmový sál Konvikt
Filmový sál Konvikt
Filmový sál Konvikt
filmový sál Konvikt

AIESEC
www.aiesec.cz
Organizace AIESEC pořádá na Katedře aplikované ekonomie kurz Student Soft Skills tematicky se zaměřující na vedení lidí a týmovou spolupráci s heslem tým, tým, tým. Tato akce se koná 10.– 11.3. v prostorách KAE. Kurz je volně
otevřen všem studentům KAE a je veden zkušenými trenéry z firemního prostředí i z prostředí AIESEC především ve formě praktické výuky a aktivní participace všech studentů v kurzu. V průběhu semestru také zprostředkuje AIESEC
dvě hlavní vlny náboru studentů na zahraniční odborné stáže. V nabídce jsou zejména stáže na léto pro studenty i absolventy ve 111 zemích světa. První vlna náboru začíná hned začátkem letního semestru, druhá vlna proběhne
začátkem dubna. V mezidobí budou zveřejněny průběžné kampaně zaměřené tematicky.
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Cech invalidů středoevropské historie
http://cish.bloger.cz
Na letní semestr poskytnou členové cechu studentům i akademikům historického světa především zábavu v podobě tradičního historického večírku, dvorkové či dvorní garden party a minigolfového turnaje. Za poznáním povedou
zájemce v exkurzi do Litovle.
akce
Historický večírek
Garden party
Minigolf
Exkurze do Litovle

datum
březen/duben
12.5.2011
začátek června
konec června

místo konání
Jazz Tibet Club
dvorek Katedry historie FF UP
areál TJ Loko Olomouc
Litovel

Japonský klub Olomouc
http://www.japonskyklub.cz
Olomoucký japonský klub nachystal na letní semestr především dvě akce. Tou první byl „nultý ročník“ japanologického plesu, který 24. února položil základy nové tradici, v níž Japonci i japanologové tančí. Druhou akcí je Japonské
jaro (pr)obíhající kolem časového osy jarní rovnodennosti (7. - 24. března). Bude zahrnovat bohatou a pikantní japonskou směs, v níž lze ochutnat pasivně i aktivně pestré spektrum japonské kultury v mnoha jejích aspektech, od
kuchyně, přes bojové i výtvarné či dramatické a filmové umění, náboženství, tradice a svátky až po přehlídku moderních i klasických oděvů.
akce
Japonské jaro 2011

datum
po 7.3. 19:00
út 8.3. 19:00
st 9.3. 19:00
čt 10.3. 19:00
po 14.3. 19:00
út 15.3. 19:00
st 16.3. 19:00
čt 17.3. 19:00
út 22.3. 19:00

popis akce
Módní přehlídka
Origami workshop
Takayuki Watanabe: Japonské tradice a svátky
Čajový seminář
Zenová meditace
Ochutnávka japonských jídel
Pavel Bolf: Japonské meče
Bojová umění – iaidó a kendó
Malé divadlo kjógenu – Japonské frašky

místo konání
Velká učebna
Velká učebna
Učebna 1
Učebna 1
Učebna 1
Velká učebna
Velká učebna
Velká učebna
Divadlo hudby

st 23.3. 19:00
čt 24.3. 19:00

Kaligrafický seminář
Japonský film - Akira Kurosawa

Velká učebna
Přednáškový sál Konvikt
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Pomáháme pomáhat
www.pomahamepomahat.cz
Mimořádně aktivní léta 2009 a 2010 vystřídá rok nutných změn spojených s obnovou týmu po odchodu některých členů, kteří ukončí studium v Olomouci. Sdružení Pomáháme pomáhat bude i nadále pokračovat v činnosti podle
stanovených cílů a priorit, jako je první pomoc, dobrovolné dárcovství krve či projekt Humanita. Konkrétní akce sdružení budou v následujících měsících probíhat v součinnosti s dalšími partnery.
Česká asociace studentů psychologie, o.s.
http://www.caspos.cz/
Mezi četné aktivity, které Česká asociace studentů psychologie připravila, patří již tradiční kurz telefonické krizové intervence. Nově můžeme prostřednictvím asociace řešit konflikty technikou mediace, při níž profesionální prostředník pomáhá lidem obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a společně nalézt způsob, jak vyřešit vzniklé problémy. Návštěvníci kurzu Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální a investigativní
psychologie zase získají schopnost posoudit psychologické indikátory vztahující se k projevům věrohodnosti a lhaní či vytvořit kriminální anamnézu pachatele. Hřebem letního semestru studentů psychologie bude konference Za
hranicemi dobra aneb psychologie zločinu, jejímž cílem bude osvětlit problematiku kriminality a jejich dopadů v moderní společnosti, hledat odpovědi na možné příčiny zločinu v dnešní době nebo snaha o lepší pochopení chování
zločinců i obětí.
akce
Kurz telefonické krizové intervence

datum
28.-30.1. 2011
4.-6.3. 2011
8.-10.4. 2011
27.-29.5. 2011
25. 3. – 27. 3. 2011

Za hranicemi dobra aneb psychologie zločinu
Psychologické posuzování věrohodnosti
Od: 01.04.2011 - 10:00
a současné metody kriminální a investigativ- Do: 02.04.2011 - 17:00
ní psychologie
Řešení konfliktů technikou mediace

Od: 08.04.2011 - 09:00
Do: 22.05.2011 - 16:45

popis akce
Rozsah kurzu je 100 hodin, rozdělených do čtyř setkání

místo konání
Olomouc

Konference plná aktuálních informací a atraktivních workshopů!

Umělecké centrum UP (Konvikt)
Olomouc
Křížkovského 10

Lektor: Mgr. Ondřej Kubík,PhD.
Kurz je rozdělen do 2částí – dva výukové dny.
1. den: Psychologické posuzování věrohodnosti
2. den: Současné metody kriminální a investigativní psychologie
Výcvik povedou zkušení mediátoři z Asociace Mediátorů ČR - Bc.Jitka Řezaninová a Dana Vrabcová
Rozsah výcviku je 100 vyučovacích hodin

Praha

Majáles Univerzity Palackého 2011
http://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/event.php?eid=187447381278405
Letošní Majáles UP se uskuteční v pondělí 2. května pod heslem „Majáles je jen jeden“. Na Horním náměstí proběhne tradiční korunovace krále Majálesu UP doprovázená pouliční performancí a průvodem. Bohatý majálesový
program bude probíhat především na dvou scénách (Zbrojnice, Konvikt) a v přidružených klubech. Na organizaci se podílejí Studenti UP, o. s., AIESEC Olomouc, o. s., Asociace studentů speciální pedagogiky, o. s., Buď Geo, o. s., Cech
invalidů středoevropské historiografie, o. s., Česká asociace studentů psychologie, o. s., Divadlo Konvikt, o. s., ELSA Olomouc, o. s., ESN UP, o. s., Pomáháme pomáhat, o. s., POSPOL, o. s., Spolek mediků LF UP, o. s., Studentské křesťanské hnutí Olomouc, o. s., Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s., VŠ Liga Oliver Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci či Caritas VOŠ-sociální Olomouc.
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V.I.P. – vzdělání · iniciativa · praxe
V CV ani při pohovorech se nevyplatí
lhát. Vyjde-li příliš kreativní interpretace reality najevo, znamená to ve
většině případů okamžitou a trvalou
diskvalifikaci kandidáta. Také doporučuji zvážit, zda je skutečně nutné
použít fotografii. Pro většinu pozic
nejsou informace nesené fotografií relevantní. Některá CV s fotografií navíc
představují pro zaměstnavatele velmi
malé, ale existující riziko, že se bude
muset bránit nařčení z diskriminace
z důvodu vzhledu, věku, etnického
původu či zdravotního stavu.

„Znám několik lingvistů či archeologa, kteří v business světě excelují,“ říká o uplatnění a (dis)kvalifikaci absolventů humanitního vzdělání v obchodní sféře Pavel Bořil,
ředitel oddělení Human Resources (HR) ve společnosti Citibank.

Jste absolventem sociologie; pro oblast obchodu a podnikání velice atraktivní
obor, ale jaká je vlastně v komerční sféře poptávka po absolventech dalších
humanitních oborů?
Myslím, že kromě pozic vyžadujících vysoce specializované technické, přírodovědné nebo například právní znalosti vzdělání v humanitních oborech nijak neškodí.
Znám několik lingvistů a pedagogů či archeologa, dle formálního vzdělání, kteří
v reálném business světě naprosto excelují. Upřímně řečeno, málokterá ekonomická vysoká škola či fakulta v ČR je schopna poskytnout studentům skutečně
relevantní vzdělání, bezprostředně využitelné ve špičkové praxi. Většinou nabídnou
spíše základní orientaci, což však talentovaným a motivovaným studentům nebrání
v získání potřebných kompetencí ještě během studia z vlastní iniciativy.

Personalisté kladou stále větší důraz na tzv. soft skills, tedy vlastnosfoto: archiv PB
ti, které nelze pojmout do odborné
kvalifikace. Je vhodné psát je do vlastního CV?
Určitě ano, pokud se opravdu jedná o silnou stránku uchazeče. Samozřejmě musíte
vědět, co daná dovednost znamená, například neplést si coaching s mentoringem.
Je dobré být připraven doložit každou zmíněnou dovednost příkladem konkrétního
chování, konkrétní události, při které jste ji uplatnil. V této souvislosti dodám jen, že
prohlášení „rád/ráda pracuji s lidmi“ svou bezobsažností vede mnohého unaveného
personalistu k poznámce: „V tom případě doporučuji zvážit profesi revizora. Ten
také pracuje s lidmi.“

Tento trend se promítá i do vzdělávacího systému. Na univerzitách se tak stále
více klade důraz na zapojování do praxe během studia. Jakou roli hrají položky jako „odborné stáže“, popřípadě „dobrovolnická činnost“ v CV čerstvého
absolventa?
Upozorní na skutečnost, že daný absolvent nebyl pouze pasivní příjemce informací
poskytovaných univerzitou a peněz od rodičů a je poměrně pravděpodobné, že
si aktivní postoj k životu zachová i nadále. To lze v mnoha profesích považovat za
výhodu.
Jaké jsou nejčastější chyby absolventů VŠ při sestavování CV a při pohovorech?

Jak se změnil přístup zaměstnavatelů v posledních letech? Mění se jejich pre-
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ference při hledání nových zaměstnanců? Přibližujeme se v oblasti HR Západu?
Poslední dva roky přinesly na lokálním trhu větší rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, zejména pokud jde o absolventy. Jinou zajímavou skutečností je také
vyrovnání atraktivity a mzdových úrovní jednotlivých oborů. Na dříve bezkonkurenční peněžnictví se dotáhlo IT, telekomunikace a energetika.
Pokud jde o preference zaměstnavatelů při hledání nových zaměstnanců, myslím,
že zejména nadnárodní firmy používají profesionální postupy, které jsou postaveny
na analýze nároků pozice, firemní kultury, dynamiky kariérního růstu v dané organizační jednotce či celé společnosti a podobně. V tomto smyslu už mnoho let není
zásadní rozdíl mezi centrálami v Londýně či New Yorku a pobočkami v Singapuru,
Dílí, Sofii či Praze. V tomto ohledu si troufám říci, že na Západě již nějakou dobu
jsme a že samotný Západ se občas tak trochu bezradně rozhlíží na východ, sever
i jih.
Matěj Dostálek
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Citibank
http://www.citibank.com/czech/
Citibank Jobs
http://citibank.jobs.cz/
Rozhovor s Pavlem Bořilem
http://ekonom.ihned.cz/c1-44610570-naucte-se-prodat-se
Human Resources
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A9_zdroje

foto: archiv PB
Pavel Bořil vystudoval sociologii a řízení lidských zdrojů na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Prošel několika manažerskými pozicemi, například
ve výrobní pobočce společnosti Alcatel nebo v potravinářské firmě Kraft
Foods. Posledních deset let je spjatý se Citibank. V roce 2008 se stal ředitelem
oddělení lidských zdrojů se zodpovědností za Českou Republiku, Slovensko
a Bulharsko.
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CENTRAL EUROPEAN STUDIES PROGRAM. Střední Evropa v anglickém balení
„Zavedení programu CESP a na něj navázaných studentských zahraničních výměn
považuji za jeden z nejdůležitějších systémových kroků při budování našeho oboru
a jeho významnou přidanou hodnotu,“ oceňuje program středoevropských studií
doc. Dan Marek, Ph.D., M.A., jeden z jeho hlavních iniciátorů na Katedře politologie
FF UP.

V počátcích vše záviselo na individuální aktivitě
Program, který se mezi studenty i akademiky FF UP vžil pod svou zkratkou CESP,
vznikl před čtrnácti lety jako projekt pro posílení studentských zahraničních mobilit. Tento jednosemestrální program organizačně zajišťuje Katedra politologie
a evropských studií FF UP (KPES). O jeho realizaci bylo rozhodnuto v roce 1996,
kdy se tehdejší členové KPES shodli na nutnosti posílit mezinárodní přístupnost
a otevřenost katedry nabídkou programu pro zahraniční studenty. K rozvinutí
systému studentských mobilit přitom využili možnosti programu Evropské Unie
Erasmus, který se roku 1997 otevřel i pro kandidátské země ze střední a východní
Evropy.
„Podmínkou plnohodnotného zapojení do tohoto systému recipročních studentských výměn bylo vytvoření programu, který by studentům z partnerských
univerzit nabízel zajímavé kurzy vyučované v  angličtině,“ upřesňuje souvislosti
vzniku CESPu Dan Marek.
Hlavním úkolem tedy bylo vytvořit ucelený program v angličtině zaměřený na
střední Evropu, ten nabídnout zahraničním univerzitám a získat v nich partnery
pro vzájemné výměny studentů. Zástupci katedry se proto vydali do zahraničí navštívit vytipované západoevropské univerzity. Nutno dodat, že se přitom jednalo
o vlastní iniciativu katedry nevázanou na pomoc fakulty. Tuto skutečnost vysvětluje Dan Marek slovy: „Bylo to období, kdy internacionalizace fakulty byla v počátcích a vše zcela záviselo na individuální aktivitě jednotlivých kateder.“ Zároveň

Mgr. Daniel Esparza, Ph.D. (foto: Kristýna Erbenová)
však dodává, že jim při realizaci zamýšleného projektu vycházela vstříc Kancelář
zahraničních styků Rektorátu UP.
Při oslovování možných partnerů využívali zástupci KPES kontaktů získaných před
rokem 1996, zároveň však hledali i nové univerzity. Ty vybírali především podle
příbuznosti vyučovaného studijního programu (politologie, evropská studia).
Povzbuzující bylo, že zahraniční univerzity tuto snahu vítaly. Částečně tomu nahrávala i doba. „Ve druhé polovině 90. let měly mnohé univerzity zájem získat partnery
v postkomunistických zemích, se kterými doposud měly jen minimální, či žádnou
spolupráci. To byla naše výhoda,“ komentuje tehdejší situaci Dan Marek a vzápětí
doplňuje konkrétní údaje, „ještě v roce 1997 byly uzavřeny dohody s prvními zahraničními partnery, konkrétně s Hague University, Loughborough University a Uni-
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versity of Limerick.“ V následujících letech se síť partnerských univerzit postupně
rozšiřovala a dnes zahrnuje 14 univerzit z devíti evropských zemí.

narůstal, zejména poté, co jej KPES zpřístupnila zahraničním studentům z jiných
kateder FF, a dokonce i fakult UP. „Kurzy CESP dnes běžně navštěvují například zahraniční studenti programu Euroculture,“ doplňuje Mgr. Jana Hořáková, referentka
pro zahraniční záležitosti FF UP.
„Programu se účastní několik skupin studentů. Největší z nich zahrnuje zahraniční
studenty přijíždějící v rámci programu Socrates Erasmus, menší kategorii tvoří studenti z univerzit, s nimiž jsou uzavřeny bilaterální smlouvy fungující na principu reciprocity, a nejmenší představují samoplátci,“ upřesňuje široké spektrum studentů
CESPu Mgr. Markéta Šustková, Ph.D., současná koordinátorka programu. Je otevřen
zájemcům ze všech zemí, přičemž není podstatné, který ročník zrovna studují na
svých domovských univerzitách.
Program se tematicky zaměřuje na státy střední Evropy a nabízí komplexní platformu pro studium tohoto regionu. Tomu odpovídá nabídka kurzů. „Přednášky
doplněné diskusními semináři mají studentům pomoci lépe porozumět historii, politickým systémům a společenské kultuře střední Evropy s důrazem na změny v této
oblasti na konci 20. století a současný vývoj,“ vysvětluje doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D.,
M.A., který se podílí na realizaci kurzů. Spolu s ostatními vyučujícími se pak shoduje
na tom, že „výuku je třeba vždy přizpůsobit dané skupině studentů a reflektovat
odlišnou úroveň jejich znalostí. Zvláště pro studenty ze západoevropských zemí
a USA mohou být některá fakta a souvislosti obtížně pochopitelné.“
Veškerá výuka probíhá v angličtině. Studenti v rámci jednoho semestru navštěvují
šest akademických kurzů realizovaných v dvouhodinových blocích. V závěru jsou
pak hodnoceni stejně jako domácí studenti, a sice podle jejich průběžné práce
a závěrečné zkoušky na konci semestru.

Očima zahraničních univerzit
Reakce oslovených zahraničních univerzit byla veskrze pozitivní a ve většině případů vnímaly KPES FF UP jako rovnocenného partnera. Přístup některých však byl
v první fázi spolupráce spíše obezřetný. „Tyto univerzity vyjadřovaly obavy ohledně kompatibility programů, metodiky hodnocení a udělování kreditů. Dokonce
se stávalo, že někteří monitorovali naše sylaby, požadovali zaslání testů a esejů,
včetně jejich hodnocení, apod.“ vybavuje si Dan Marek začátky spolupráce. Vzápětí
nicméně dodává: „Tato nedůvěra opadla poté, kdy monitoring potvrdil kvalitativní
i metodickou slučitelnost CESPu se zahraničními programy, což svými nadstandardními studijními výsledky na partDan Marek, Ph.D., M.A (foto: archiv DM)
nerských univerzitách potvrzovali
i vyjíždějící studenti Katedry politologie.“ Upozorňuje také na to, že
se očekávání přijíždějících studentů
postupem času měnila. „Zatímco
dnes vnímají Česko jako standardní
evropskou zemi, v počátcích nebyly
jejich představy nikterak lichotivé,“
vzpomíná na jejich, z dnešního
pohledu úsměvné, obavy ohledně
dostupnosti potravin, toaletního
papíru či přítomnosti armády v ulicích českých a moravských měst.

Očima absolventa
Důležitou zpětnou vazbou pro organizátory programu představují evaluace, které
absolventi CESPu vyplňují vždy na konci semestru. Zpravidla jsou zde spokojeni.
Chutná jim české pivo. Ale samozřejmě nejen to. Líbí se jim Olomouc, protože nabízí vše, co potřebují. Vyhovuje jim velikost města, bohatá nabídka kulturních aktivit

Charakter programu
Program se zpočátku rozbíhal pomalu, postupně však zájem o CESP
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či dopravní dostupnost. Oceňují i to, že náklady na studentský život jsou zde ve
srovnání se západoevropskými zeměmi nižší. Nezřídka se stane, že zůstanou déle,
než původně zamýšleli. Někteří si prodlouží studium o další semestr, někteří tady
dostudují magisterský program. Někdy zůstanou v Olomouci z důvodu partnerských vztahů či pracovních závazků.
To je i případ Mgr. Daniela Esparzy, Ph.D., absolventa programu CESP, který nyní
pracuje jako odborný asistent na Katedře romanistiky FF UP. „CESP jsem objevil
náhodou na internetu v roce 2002, když jsem hledal informace pro svou disertační
práci,“ odpovídá Daniel Esparza na otázku, jak se o programu dozvěděl. „Bylo to
přesně to, co jsem potřeboval pro dokončení své disertace týkající se rozšiřování EU
o státy střední a východní Evropy. CESP mi nabídl možnost dozvědět se více o politice, ekonomii i kultuře těchto zemí, a to přímo v jedné z nich. Proto jsem neváhal
a zaregistroval se do programu na zimní semestr 2002.“
Rok přitom šetřil, aby si mohl zaplatit školné. Vzhledem k tomu, že do ČR nepřijel
v rámci programu Erasmus a jeho domovská univerzita neměla s KPES podepsanou
bilaterální smlouvu, řadil se Esparza mezi tzv. samoplátce. S úsměvem na rtech
dnes vzpomíná na svůj příjezd do Olomouce: „Bylo to dobrodružství. Skoro nic jsem
o Olomouci nevěděl. Nevěděl jsem co čekat,“
Po svém příjezdu si však Daniel Esparza Olomouc zamiloval. Jak sám říká: „Byla to
láska na první pohled.“ Stejně spokojený byl i se studijním programem: „Vyučující
byli výborní, atmosféra ve výuce i mimo ni fantastická. Mám na to krásné vzpomínky.“ Po absolvování programu si zažádal o stipendium, aby zde mohl studovat další
dva roky. Jako externí doktorand a později i vyučující na KPES zaměřil svůj výzkum
na českou národní identitu v rámci EU. Nyní působí Esparza jako vyučující Katedry
romanistiky FF UP a s Olomoucí jej pojí nejen pracovní závazky, ale také osobní
vztahy. V srpnu 2010 se zde oženil se svou přítelkyní z Moravy, kterou poznal během olomouckých studií.

Partnerské univerzity
Haagská univerzita (Nizozemí)
Loughborough University (Velká Británie)
University of Limerick (Irsko)
Katholieke Universiteit Lueven (Belgie)
University of Portsmouth (Velká Británie)
University of Helsinki (Finsko)
Friedrich-Schiller-Universität Jena (Německo)
Universität Leipzig (Německo)
Universidad Complutense de Madrid - (Španělsko)
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (Španělsko)
University of Salford, Greater Manchester (Velká Británie)
Fatih Üniversitesi, Istanbul (Turecko)
Işık Üniversitesi, Şile (Turecko)
Tischner European University, Krakov (Polsko)

Souhrnné informace
Rok vzniku programu: 1997
Pracoviště: Katedra politologie a evropských studií FF UP
Koordinátor: Mgr. Markéta Šustková, Ph.D. a Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.,
M.A.
Pracovní jazyk: angličtina

Central European Studies Program
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Lucie Zavičáková
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Kulturální studia – konstrukt životního stylu
nerdů a freaků v televizních seriálech, filmech či videoklipech. Zatím poslední Konstrukt vyšel těsně před Vánocemi. I z toho důvodu se zaměřil na spotřební kulturu
a postmoderní konzumní společnost.

Kultrurální studia, to je životní styl.
Mediální studia, to je zaostření na metodologii a nový úhel
pohledu.
Komunikační studia, to jsou dovednosti a teorie přetavená
v praktickou schopnost.

Populární kultura: mezi Star Trekem, kritickou teorií a MTV
Okruh přispěvovatelů Konstruktu se postupně rozrůstal za hranice Filozofické fakulty UP. Články v něm publikovali i studenti z Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity nebo Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Konstruktivní příspěvky a kritiku
nabídli také odborníci v daných oblastech – sociologové či marketingoví poradci
s původní akademickou profilací v rámci sociologie.
Příjemně nevyhnutelným krokem bylo po čase rozšířit aktivity magazínu na občanské sdružení Konstrukt o. s., které bude letos od 7. do 8. dubna pod patronátem
Katedry žurnalistiky pořádat studentskou konferenci Populární kultura: mezi Star
Trekem, kritickou teorií a MTV. Cílovým publikem konference tak mohou být jednak
studenti kulturálních a mediálních studií, klasické kulturologie, sémiotiky, elektronické sémiotiky, nových médií, ale i filmové vědy či literární teorie, sociologie
a dalších oborů. Konference je bezplatná a spíše než jako ustrnulé přednášení by
měla sloužit jako kreativní a aktivní studentský networking.

Rozrůstání podobných sloganů v akademické sféře není nutné nebo snad žádoucí,
trojici mladých oborů, které v posledních třech letech vykrystalizovaly na Katedře
žurnalistiky FF UP, by ovšem mohly charakterizovat více než výstižně. Kulturální
studia jsou totiž oborem, který s lehkostí sobě vlastní dovoluje rozšiřovat obzory
a jednou provždy legitimizovat zaujaté vysedávání před televizní obrazovkou nebo
listování lifestylovými magazíny s poučeným pohledem sociálního kritika.
Guilty pleasure s příchutí akademické teorie
Vznik Konstruktu, internetového studentského časopisu, který by se obecně věnoval tématům spojeným s popkulturními fenomény, byl jen přirozeným krokem
a studentskou odpovědí na akademické zázemí, v němž se dá bez pocitu bizarnosti
rozebírat mediální obraz válečného konfliktu na druhém konci světa, stejně jako
kostýmy Lady Gaga nebo konstrukt postav v Teorii velkého třesku.
Konstrukt vznikl na jaře 2010 jako první a zatím jediný internetový časopis soustavně se věnující kulturálním studiím. S jednoduchou misí glosovat a reflektovat
témata identity, genderu, konstrukce mediálního obrazu a popkulturní fenomény
současnosti na základě teoretického podloží kulturálních studií a s vymezeným
teritoriem „něco mezi Sociologickým časopisem a Živlem, mezi Chvilkou pro tebe
a Journal of Visual Culture“ jej založili studenti magisterských oborů Katedry žurnalistiky FF UP. Hned první číslo tudíž komentovalo původ, povahu a mýty spojené
s cultural studies, druhé se pak zaměřilo na popkulturní konstrukci postav geeků,

Michaela Hečková
šéfredaktorka časopisu Konstrukt
Přihlášky na konferenci do 24. března 2011, zasílání anotací
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Časopis Konstrukt
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PŘES HRANICE – ZA KULTUROU, POZNÁNÍM A PRO PENÍZE

Projekt: Česko-polské kulturně-vzdělávací partnerství

„Jste optimista? Musíte být, jinak byste takovou práci nemohl dělat,“ vítá mne od
počítače profesorka Marie Sobotková, vedoucí polonistické sekce Katedry slavistiky FF UP. Moderně vybavenou pracovnu prosvěcují ranní paprsky ve Vodární ulici
poměrně vzácné. Hovoříme o projektu Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství řešeném v rámci Operačního programu přeshraniční česko-polské spolupráce
a úspěšně ukončeném v prosinci 2010.

„Mluvme pouze o pozitivních aspektech, protože o tom, jak byl projekt vyčerpávající, vypovídá dostatečně jeho rozloha,“ otevírá Marie Sobotková rozhovor. „Všechno, co tady máme, bylo zaplaceno z grantu. Domnívám se, že podstatné je neklást
důraz na osobní, ale na trvalý zisk. Proto jsem projekt navrhla s vizí minimalizace
mzdových nákladů a s cílem maximálního technického rozvoje polonistické sekce,“ komentuje profesorka Sobotková charakter a rozvržení projektu. „Projekt řešený ve spolupráci s Opolskou univerzitou významně přispěl k udržení vyrovnaného
rozpočtu Katedry slavistiky a umožnil rozvoj dlouholetých aktivit polonistiky,“
shrnuje a vzápětí dodává, „samozřejmě nešlo pouze o peníze, ale také o prestiž.“
V rámci projektu bylo přeloženo čtyřicet polských filmových dialogových listin do
češtiny a na Univerzitě v Opolí byly zavedeny dva volitelné předměty zaměřené
na český film. Svou činnost také zahájila česká a polská kulturně vzdělávací centra
v Opolí a Olomouci, na kterých působí kluby přátel českého a polského kina. Jejich
činnost bude pokračovat v rámci udržitelnosti projektu nejméně do roku 2018.
„Film syntetizuje maximum komunikačních prostředků a zároveň je vhodnou formou aktivní výuky rozšiřující jazykové dovednosti. Polsko prožívá velkolepý boom
českého filmu, přesto mu naše partnerská univerzita nevěnovala žádné specializované kurzy,“ osvětluje Marie Sobotková a doplňuje: „Uspořádali jsme také čtyři
mezinárodní konference a v současné době se dokončuje CD mapující průběh
celého projektu.“ Jemu ale předcházela společná dvojjazyčná publikace Olomouc/

Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. , Dr. Michał Hanczakowski (foto: Kristýna Erbenová)
Opole. Dvě univerzitní města, prezentovaná na společné konferenci v záři 2010.
Zdá se, že polské rčení „je to pro mě český film“ (doslova nikdo nic neví, obdoba
naší „španělské vesnice“) ztrácí svůj původní význam.
„Dnes už vím, že je nutné množství aktivit držet co nejvíce při zemi,“ hodnotí Marie
Sobotková své zkušenosti. Při sestavování projektu si vybírala z více možností
a zvolila méně obvyklou a zaběhnutou variantu. „Začínala jsem na zelené louce.
Doposud jsme řešili pouze projekty typu FRVŠ. Měli jsme sice připravený i projekt
na inovaci výuky do ESF, ale dali jsme přednost OP přeshraniční spolupráce, který
byl trochu ve stínu strukturálních fondů.“ Volba se olomoucké polonistice vyplatila.
Přeshraniční projekty jsou v současnosti vnímány jako projekty budoucnosti.
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S úsměvem na tváři uzavírá Marie Sobotková naše setkání „Čeká nás jistě lepší budoucnost. Snažím se žít a pracovat tak, aby studenti nepoznali, že jsme ve finanční
krizi. Žádná velká slova, prostý fakt. Naše současné aktivity, možnosti studentských
mobilit, to mne naplňuje optimismem. Zázraky neumíme, ale můžeme maximálně
využít možností, které máme. Všechny evropské projekty se vyplatí.“

GRANTOVÝ SERVIS · AKTUÁLNÍ VÝZVY
GRANTOVÁ AGENTRURA ČESKÉ REPUBLIKY (www.gacr.cz)
Nejdůležitější tuzemský grantový systém pro vědeckou činnost - polovina
března - polovina dubna

Kristíán Nosál

Název

FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL (www.frvs.cz)
Projekty směřující k rozvoji tvůrčího pojetí vzdělávacího procesu - polovina
března - konec dubna

OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství /
Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne.

Hlavní řešitelka

Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. (Katedra slavistiky – vedoucí sekce polské filologie)

Struktura realizačního týmu

Dr. Michał Hanczakowski | Mgr. Marie Grigová
| Mgr. Jan Jeništa | Mgr. Agata Tarnawska | Mgr.
Kateřina Werner | Mgr. Martina Bořilová

Partner projektu

Opolská univerzita

Rozpočet

153 045 eur

Realizační období

01.07.2008 – 31.12.2010

Grantový systém

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007–2013
(priorita: Podpora rozvoje podnikatelského
prostředí a cestovního ruchu | opatření: Podpora
spolupráce v oblasti vzdělávání)

Oficiální stránky projektu

http://czpl.polonistika.upol.cz/cz/projekt.html

Další odkazy

http://www.slavistika.upol.cz/
http://polonistika.upol.cz
http://www.uni.opole.pl/
http://www.slawistyka.uni.opole.pl/

ČSOB A ERA PRO PODPORU REGIONŮ - MENŠÍ KOMUNITNÍ GRANTY (www.
nadacevia.cz)
Podpora ochrany životního prostředí, péče o kulturní dědictví a rozvoje kulturního a spolkového života.
Uzávěrka: 18.3.2011
NADACE OKD (www.nadaceokd.cz)
„Pro Evropu“: Podpora realizace žádostí projektů strukturálních fondů EU.
„Pro radost“: Podpora kulturních a vzdělávacích aktivit s akcentem na česko –
polské příhraničí.
Uzávěrka: 25.3.2011
LITERÁRNÍ PŘÍPRAVA CELOVEČERNÍCH HRANÝCH FILMŮ (www.filmovanadace.cz)
Uzávěrka: 31.3.2011
PRINCE 2010 – EU27 (http://ec.europa.eu)
Zvyšování povědomí o současném procesu rozšiřování EU.
Uzávěrka: 31.3.2011
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Skládání účtů (po roce vedení FF UP ve funkci)
Po roce ve funkci představuje vedení FF UP v čele s děkanem doc. Jiřím Lachem neformální souhrn činností, které se podařilo během dvanácti měsíců přivést k životu
či zdokonalit. Výčet obsahuje pouze body inovativní, nikoliv související s běžným
chodem fakulty. Neúspěchů či prozatím nedořešených problémů zůstává celá řada,
ať už jde o investiční akce, dislokace či administrativní opatření, vedení však pracuje
na jejich eliminaci podle možností fakulty. Následující soupis by měl přispět k lepší
informovanosti o reálném dění na děkanátě.

•

Prostřednictvím konkurzů byli vybráni studentští asistenti proděkanů. Studenti tak
mají možnost podílet se na chodu fakulty a získávat praxi.

•

Zlepšení studijního prostředí díky rozšíření míst k sezení, navýšení počtu automatů na potraviny a nápoje či zavedení stojanů na kola.

•

Zapojení kreditů získaných studenty v zahraničí do vědeckého výkonu kateder
a podpora studentských mobilit prostřednictvím rozvojového programu.

Za úspěchy považujeme:

•

Obecně:
• Organizační zajištění chodu fakulty v minimálně změněné podobě, při prudkém poklesu financí v rámci zdroje 11 ze strany MŠMT.

V lednu 2011 bylo zahájeno pilotní třídění odpadu ve všech budovách FF. Prosíme
o podněty k jeho realizaci (rozmístění košů, odvoz odpadu) na adresu arnost.
drcmanek@upol.cz; kl. 3046. Režim je třeba vyladit k všestranné spokojenosti.

•

Znásobil se zájem o grantovou aktivitu, ať už v rámci Studentské grantové soutěže
nebo ESF. FF UP je v posledních výzvách nejaktivnějším žadatelem z celé univerzity.

•

S ohledem na zájmy studenta byl maximálně sjednocen a zjednodušen fakultní
harmonogram. Studijní oddělení FF prodloužilo všechny termíny na fyzicky možnou hranici.

•

Byla přijata Směrnice děkana o uznání kurzů a započítávání kreditů, jejíž uplatňování je žádoucí s ohledem na dobré jméno FF UP. Cílem nového postupu při uznávání kreditů/předmětů absolvovaných mimo stávající program je zabránit inflaci
atestací a neumožnit zisk několika diplomů za jeden a tentýž výkon.

•

V  rámci zvýšení kvality a hodnověrnosti jednotlivých atestací i celého studia je od
roku 2010/2011 kladen průběžný maximální důraz na srovnání podmínek studia

•

Pokračování reformy zefektivňující výkonnost jednotlivých pracovišť.

•

Udržení vyrovnaného rozpočtu za rok 2010 daného zákonem.

Studenti:
• Změna přijímacího řízení na FF UP pro rok 2011. Zaveden je nový systém umožňující lepší srovnatelnost uchazečů o jednotlivé obory a eliminující testy SCIO.
•

Děkan FF UP uděluje mimořádná stipendia ve spolupráci se studentskými
organizacemi. V loňském roce na ně bylo určeno přes 600 000 Kč.

•

Byly zřízeny tři nové komunikační platformy, elektronický časopis Aspekt, facebooková fan-page s více než 1500 členy a děkanský blog.
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pro všechny studenty FF. V rámci administrativy, tj. ze strany studijního oddělení, je realizováno sjednocování pravidel u denního a kombinovaného studia se
snahou omezit výjimky z platných pravidel a zajistit přehlednou informovanost
u všech zúčastněných.

•

Od roku 2010 je zaveden systém podpory odborných konferencí na FF UP, podpořeno bylo již 23 akcí.

•

Byla ustavena pracovní skupina specializující se na projektový management
a zajištění vícezdrojového financování fakulty v čele s nově vytvořeným proděkanátem pro projektové řízení.

•

Byl zaveden systém individuálního odměňování za vědecký výkon. Ten byl
vyhodnocen především podle záznamů v databázi RIV, pro ocenění dlouhodobé práce byly počínaje rokem 2010 upraveny podmínky zahrnutím pětiletého
období.

Uchazeči a absolventi
• FF UP vypracovala dočasný vizuální styl, jenž je aplikován v marketingové kampani, včetně promo klipu.

•

Byly naplánovány čtyři řady odborných recenzovaných periodik, které mají
podpořit publikační činnost a vědeckou výkonnost u všech oborů na FF UP
a prohloubit internacionalizaci fakulty.

•

Je vedena marketingová kampaň s řadou výstupů (Reflex, Respekt, SME, regionální rádia, atlasy školství) s cílem udržet zájem o studium na FF UP.

•

•

Na FF UP byly zavedeny vůbec první zlaté promoce (tzn. po 50 letech) v jejích
dějinách. Tato praxe bude v dalších letech pokračovat.

Vedení FF UP změnilo kritéria habilitačních a profesorských řízení tak, aby byla
fakulta konkurenceschopná s prestižními pracovišti svého druhu v Evropě. Důraz byl kladen především na dosah vědecké práce za hranice ČR a na zahraniční
zkušenosti.

•
•

Zavedení přednášek akademiků z Filozofické fakulty UP na středních školách.
V současné době je pro rok 2011 domluveno již více než 130 přednášek z téměř
všech oborů, jejichž cílem je propagovat jednotlivé katedry i FF UP.

Od září probíhá realizace tzv. akreditační kuchařky, která zpřísňuje a sjednocuje
nároky na studenty studující na FF UP. V důsledku má vést postup podle akreditační kuchařky ke stabilizaci oborů a prohloubení vazby mezi pedagogickou
prací a studenty.

•

Mezi nejnáročnější akce uplynulého roku patří transformace KVT v Centrum
správy a služeb. Tato změna jména reflektuje i změnu důrazů nově zřízeného
centra. Mezi nejvýznamnější změny a posílení posledního roku patří konferenční podpora, IT oddělení nebo nový web kateder.

•

Ze strany děkanátu bylo provedeno několik kroků k zlidštění a zefektivnění styku studijního oddělení se studenty: byly prodlouženy úřední hodiny, referentky
byly proškoleny a pravidelně se scházejí, aby byl jejich postup při řešení otázek
spojených se studiem srovnatelný a kompetentní. K přehlednému a jednotnému vyřizování žádostí má přispět také sjednocení formulářů k jednotlivým
opakovaným činnostem a přijetí jasnějších pravidel pro jejich vyřizování.

Zaměstnanci FF UP
• Byl získán první centralizovaný grant na FF UP na podporu administrativních
pracovníků a vedoucích kateder umožňující profesní rozvoj a jazykové vzdělávání.
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•

Zlepšení komunikace fakulty s CVT, rozšíření pokrytí WIFI na části budovy
Vodární, části budovy K12, prostor 2. patra zadního traktu K10, připravujeme
pokrytí nádvoří K10.

•

Snížení outsourcingu trvalých či dlouhodobých služeb – úklid, vrátní – snížení
nákladů na výkon těchto činností.

Prozatímní neúspěchy
• Prozatím nedošlo k centralizaci velkých učeben, což by mělo napomoci k jejich
levnější správě a efektivnějšímu využití.
•

Zatím se nepodařilo zrekonstruovat střechu budov K12 a K14 (potíže s památkáři i městem). Podle posledních zpráv je možné, že rekonstrukce začne v květnu.

•

Za největší neúspěch považujeme nepřestěhování katedry žurnalistiky z nevyhovujících prostor Wurmovy 7, byť jsme mnohokrát všemi prostředky tuto
nutnost urgovali směrem k UP.

•

Kvůli rozhodnutí na úrovni UP se nepodařilo zrušit pro rok 2011 tištěné indexy.

•

Z důvodu nešťastného souběhu kritérií není financován námi podaný projekt
firemní školky, byť byl vysoce nadprůměrně hodnocen. Iniciativa pokračuje
podáním žádosti na Nadaci ČEZ.
Za vedení FF UP Petr Bílík
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