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Studentské rádio,
dynamika fakultní
jazykové školy, úsilí
o vlastní fakultní
ediční činnost,
to vše dokazuje,
nakolik inspirativní
a zajímavá naše
fakulta je.
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Začíná další akademický rok na filozofické fakultě. Letopočet 2014 nás
odkazuje k mnoha přelomovým událostem. Připomínky vypuknutí Velké
války před sto lety nebo listopadových událostí před čtvrtstoletím
nevábí jen svým zaokrouhleným číslem, ale připomínají ohromné změny, které se odehrály také na půdě
univerzitního dění. Zatímco sarajevský atentát zabrzdil usilování Čechů
o druhou univerzitu, dnes trpíme
přebytkem vysokých škol.
Pětadvacet let od pádu komunismu nemusíme jen snášet přihlouplé
a nehistorické „pravdy“ o domnělých
půvabech režimů sovětského střihu
ve východní části Evropy nebo se vyrovnávat s českou verzí demokracie,
ale zažíváme prohlubování technologické revoluce, která hluboce ovliv-

ňuje poznávání, vědecké zkoumání
i učení. Věřím, že studenti, vyučující
a celé obory na naší fakultě přispějí
k orientaci v uplynulém i současném
dění v humanitních, filologických
i sociálních vědách a poskytnou
morální a profesní vodítko pro léta
a dekády příští.
FF UP není statickým příjemcem
veřejných prostředků, ale živoucím
organismem, což potvrzuje předkládané číslo Aspektu. Studentské rádio, dechberoucí dynamika fakultní
jazykové školy, úsilí o vlastní fakultní
ediční činnost prostřednictvím vlastního vydavatelství a k tomu gejzír
pedagogických a vědeckých počinů,
to vše dokazuje, nakolik inspirativní a zajímavá naše fakulta je. Přeji
všem, aby měli krásný příští akademický rok a veselou mysl.
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“

Hezký podzim všem čtenářům
Aspektu

JIŘÍ LACH

www.aspekt.upol.cz

“
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Psychologie
(ne)bezpečnosti silnic
S Matúšem Šuchou, vedoucím katedry psychologie,
o lidském faktoru v dopravě, alkoholu za volantem
a nejnebezpečnějších momentech našich životů.
Čím se zabývá obor dopravní
psychologie?
Velmi zjednodušeně lidským faktorem. V dopravě obecně existuje
technická část, tedy stav komunikace, vozidla, a také lidský faktor,
což je řidič nebo dispečer, který řídí.
www.aspekt.upol.cz

Občas nastane chyba – nehoda, za
níž z velké většiny, téměř 95 procent, může člověk. Úkolem dopravní psychologie je zjistit, jak systém
optimalizovat a riziko nehod snížit.
Zabýváme se dopravou obecně, řešíme drážní i leteckou, v Česku méně

říjen
září 2014

lodní. V Evropě i u nás je největším
tématem silniční doprava.
Máte osobně nějaké konkrétnější zaměření?
Zabývám se takzvanými zranitelnými účastníky dopravy, kteří jsou
nejméně chráněni a hrozí u nich
největší riziko zranění nebo úmrtí.
Jsou jimi hlavně chodci, ale i cyklisté, starší lidé nebo děti.
Jaký problém týkající se bezpečnosti chodců jste naposled
řešil?
Posledně jsme pozorovali na čtyřech olomouckých přechodech moment, kdy se auto potká s chodcem.
Taková situace je velmi nestrukturovaná; přestože existují určité zákony, zhruba 60 procent řidičů nedá
přednost ve chvíli, kdy by mělo,
z čehož plyne, že situace v podstatě nemá pravidla. Chodec chce
přejít a setkává se s řidičem, který
chce primárně jet. Vznikají různé
mikrosituace, každá je jiná. Předpokládáme, že se v něčem podobají,
proto je možné vytvořit kategorie
a popsat, jak probíhá rozhodování.
Chodec má možnosti, jak si vynutit
přednost, a řidič má mnohem větší
možnosti, jak si vynutit volnou cestu. Chodec nechce být zabit, řidič
většinou nechce zabít nebo zranit,
ať to není tak dramatické, a musí
se nějak domluvit, komunikovat, do
čehož vstupuje dělba moci, kterou
má z větší části řidič. Nás zajímaly
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hlavně situace ústící v konflikt, tedy
nehodu, a jak jim předcházet. Výsledky tohoto pozorování zatím nemáme, stále se zpracovávají.
Jak s těmito vašimi poznatky
dále pracuje například ministerstvo dopravy?
Snažíme se z našich výzkumů vždy
vyvodit nějaká doporučení, jenže
dopady se prakticky rovnají nule.
Důvod je velmi jednoduchý. Rozhodnutí dělají politici, ti mají své
voliče, což jsou v první řadě řidiči.
Sami politici jsou většinou muži se
zájmem o moc a zároveň řidiči, do
rozhodování jim vstupuje jejich zájem. Proto jsou řidiči upřednostňováni. Rád uvádím jako příklad při
vysvětlování tohoto tématu školky.
Pokud bychom měli zákon, že každý
muž musí zůstat půl roku na mateřské dovolené, bez výjimek, do roka
máme tolik jeslí, že bychom je nedovedli naplnit. Pro ty, kteří mají možnost rozhodovat, to ▶ v současnosti
není téma, stejně jako bezpečnost
chodců. Ministerstva si nechávají dělat výzkumy, zaplatí za ně, ale
přenos do praxe je velmi malý.
Co vás osobně přivedlo k zájmu o dopravní psychologii?
Mně se líbí právě propojenost s praxí, kterou tento obor nabízí. Není to
něco o introspekci vůle a podobně,
ale opravdu stojíte u silnice, sledujete, co se děje, a přemýšlíte, jak zařídit, aby se to dělo lépe. Dopravní ▶
www.aspekt.upol.cz
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Otázkami dopravní bezpečnosti
se zabývá mnoho
mezinárodních organizací. Matúš Šucha
je členem několika
nejvýznamnějších:
ICADTS, HUMANIST
VCE, CIECA,
DGVP a ICTCT.

psychologie nevznikla na základech
teorie, naopak na potřebách z reálné praxe.
Odkdy můžeme mluvit o existenci dopravní psychologie jako
oboru?
Těžko říct, v Československu má tradici poměrně dlouhou, protože je
spjata s psychofyziologií a posuzováním způsobilosti k řízení. Pokud
bych měl říct konkrétnější dobu,
bylo by to rozmezí 1950 a 1960, kdy
vznikala první pracoviště, která se
zabývala výběrem řidičů. Hodně
spjatý je tento obor s armádou.
Jak probíhá studium dopravní psychologie na Univerzitě
Palackého?
Je to jedno z témat na katedře psychologie, určitě není profilující a zaměření je dáno výzkumnou aktivitou. Máme postgraduální studium
v rámci celoživotního vzdělávání,
je to kurz, který trvá jeden rok a je
vhodný pro vystudované psycholo-

„Není to něco o introspekci vůle. Opravdu
stojíte u silnice, sledujete, co se děje, a přemýšlíte, jak zařídit, aby se to dělo lépe.“
gy s praxí v dopravě. Po dokončení
tohoto kurzu může absolvent zažádat na ministerstvu dopravy o udělení titulu dopravního psychologa.
Co obnáší práce akreditovaného dopravního psychologa?
První částí je posuzování psychické
způsobilosti k řízení. To ze zákona
www.aspekt.upol.cz

provádí pouze dopravní psycholog
a zákonem je také dáno, kdo ho
musí podstoupit. Jsou to lidé, kteří
se lidově řečeno „vybodovali“. Nově
platí vyhláška, že vyšetření musí
podstoupit i řidiči, kteří způsobili nehodu nebo se dopustili velmi
vážného přestupku, například řídili
pod vlivem alkoholu. Třetí skupinou jsou lidé, u nichž toto vyšetření
doporučil lékař, většinou se jedná
o starší řidiče.
Druhou částí jsou takzvané rehabilitace řidičů, tedy práce psychologa s řidičem, jemuž byl odebrán
řidičský průkaz nebo se blíží vybodování. Většinou se to týká řízení
pod vlivem. Psycholog posoudí, zda
je dotyčný závislý, v tom případě je
svěřen do péče adiktologa. Pokud
není závislý, účastní se rehabilitací,
kde trénuje, jak oddělit řízení od
požívání alkoholu. Když člověk pije
rizikově, třeba tři až čtyři piva denně, snažíme se dosáhnout toho, aby
v takovém stavu neřídil. Soudci můžou rehabilitace využít jako alternativní trest, ale zatím se tak neděje.
Výhledově by se to mělo do pěti let
dostat do zákona. Třetí oblastí je
posuzování všeho možného.
Napadá vás nějaký příklad
z Olomouce?
U věžáku u hlavního nádraží je kruhový objezd s dekorací, která v noci
svítí. Když ho stavěli, byl přizván
dopravní psycholog, aby posoudil,
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zda je z hlediska bezpečnosti vše
v pořádku. Závěr byl, že ano, nicméně bylo doporučeno, aby byl objezd
v jiné barvě než semafor. V původním plánu totiž bylo zelené světlo,
nakonec je modré, aby nemátlo řidiče. Často se posuzuje také bezpečnost billboardů u silnice.
Jaká jsou kritéria pro umístění billboardů?
Musí být stanoveno, jestli billboard
nebrání v rozhledu a jestli není přespříliš rušivý. Ze zkušenosti víme, že
billboardy nejsou takový problém,
pokud je situace jednoduchá. U nájezdů a výjezdů z dálnice jsou problematické. Proto je složité stanovit
obecně, jestli billboardy jsou nebo
nejsou nebezpečné, záleží na konkrétním umístění.
Myslíte si o sobě, že jste dobrý řidič?
Nejsem. Řídím poměrně málo. Když
už musím, ukrutně mi vadí ta ztráta
času, kdy nemůžu dělat něco jiného.
Kdykoliv řídím, mám pocit, že ještě
musím udělat něco jiného. Většinou
se snažím udržet, abych netelefonoval, ale i tak přemýšlím nad úkoly.
Někdy si v hlavě píšu odpovědi na
emaily. Je jedno, že to nedělám reálně, přestože nad tím jen přemýšlím,
tolik se nesoustředím na řízení.
A když už sedíte za volantem,
zasahují vám poznatky z vašeho
oboru do řízení?
Určitě. Jsem mnohem tolerantnější

ASPEKT | 9

a opatrnější vůči chodcům, někdy
možná až příliš.
V jednom románu jsem četla
definici dopravy jako dvou pruhů aut, která se jen náhodou
nesrazí. Máte někdy podobný
pocit?

„Pro naprostou většinu lidí je řízení auta
tou nejméně bezpečnou věcí, kterou za celý
život udělají, a ani si to neuvědomují.“
To víte, že ano, často o tom přemýšlím. Z pohledu dnešní společnosti
a různých norem je systém dopravy
tak strašidelně nedokonalý a nebezpečný, že bychom ji museli okamžitě
zakázat. Pro naprostou většinu lidí
je řídit auto, sedět v autě nebo přejít přes silnici tou nejméně bezpečnou věcí, kterou za celý život udělají, a ani si to neuvědomují. To je
akceptace rizika, jelikož jsme mu od
dětství vystaveni a je prezentováno
jako normální. bh

www.aspekt.upol.cz
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Normálně rádio
neposlouchám
Se Zuzanou Řezníčkovou o nedávno vzniklém
rádiu filozofické fakulty.
Co přesně rádio UP AIR je a kdy
vzniklo?
Rádio UP AIR je hlavně studentská
aktivita. Spolek, který vznikl zhruba před rokem z iniciativy studentů
katedry divadelních a filmových studií a studentů katedry žurnalistiky.
Během ledna jsme seskupili vedení
a prvního dubna se spustilo vysílání.
To trvalo dva měsíce, čili do konce
www.aspekt.upol.cz

května. Každý všední den od sedmi
do devíti hodin večer.
Jaká byla vaše motivace pro
jeho založení?
Motivace různých lidí byly různé. Na
žurnalistice to bylo hodně z potřeby praxe. Tamní studenti sice často
chodí na praxi do nějakého rádia, ale
nedostanou se přímo k mikrofonu.
Nepustí je si přímo něco svobodně

říjen 2014

udělat, což je samozřejmě pochopitelné. Další skupina lidí do toho šla
čistě z touhy po zkušenosti. No a někdo byl zcela znechucený poslechem
komerčních rádií. I já se přiznám, že
nejsem normálně zvyklá rádio poslouchat. Přistihla jsem se doma při
poslechu toho našeho, že mě opravdu baví.
Co vlastně skýtá vaše pořadová skladba?
To, že jsme různé zájmové studentské skupinky, ovlivňuje i náplň pořadů. Většina žurnalistů se sdružuje
ve zpravodajství. Vysíláme také publicistický pořad, dříve Máme řečí
jako Palacký, nyní přejmenovaný na
Filipovu půlhodinku. Dost velká část
členů je z uměnovědných oborů,
máme například pořad o literatuře,
o filmu či o divadle. Dále nabízíme
pár pořadů volnočasových, o jídle,
o cestování. Snažíme se to zacílit tak,
aby pořady informovaly o dění okolo
a aby byly zároveň zábavné. Velkou
část našeho programu tvoří hudební pořady, které se zaměřují spíše
na alternativní a nemainstreamovou
hudební produkci. Spolupracujeme
také s jinými univerzitními spolky.
Jste tedy otevřeni nabídkám
na novou spolupráci.
Ano. Snažíme se aktivně navazovat
kontakty, nicméně ne každý má chuť
a ambici mít vlastní pořad. Většinou
se domluvíme na nějaké formě spolupráce. Část našich členů se aktivně
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věnuje hudbě, ti hráli třeba na Welcome party pro AIESEC. Pro jednu
z diskuzí sdružení Olomouc proti hazardu jsme zase půjčili moderátora.

„ Prodloužili jsme dobu vysílání, od
pěti do desíti hodin večer.“
Ovšem to jsou zatím spíše výjimečnější věci.
Co nového chystáte v zimním
semestru?
Prodloužili jsme dobu vysílání, od
pěti do desíti hodin večer. Vznikl nový klasický rozhlasový proud,
který bude vysílán v pracovní dny,
vždy od pěti do sedmi. Takový kulturně-hudební blok, mix hudby,
hostů a informací. O víkendech pak
budeme vysílat delší hudební pořady a reprízy toho nejlepšího. Dále
se nám podařilo navázat spolupráci
s konkrétními spolky na UP. Například Stuart, s nímž jsme spolupracovali již na cyklozávodu, bude mít svůj
vlastní pořad o výtvarném umění.
Jaké jsou vaše ambice do
budoucna?
Rozhlasové hry. Za ty bojuje nejvíce Andrea Hanáčková. Jedná se
však o velmi náročnou věc. Rádi
bychom, aby pod dohledem rádia
vznikaly literárně-dramatické věci.
Začali jsme čtením básní, pár jich už
vzniklo. Ale uvidíme, v jakém stavu
to bude při vysílání. Zatím to vypadá, že budou ze začátku vysílány jen
o víkendech. rj

Vysílání radia UP
AIR je v současné
chvíli poskládáno na
těchto programových
blocích: Studenti
studentům; Život
labužníka; Kunderův
čaj; Černá hodinka;
Ze Šuplíku; Dodujem
s pogem; Dny, které
zahýbaly s dějinami; Toulky světem;
Věda Nevěda; Česko-slovenské hudební
dostihy; Previously;
FREE SPIRIT; Ježíškovic Fitstyl; Fresh
Vibes; Petr Hugo
Cieslar; ABOVE THE
LINE; Across Rock
Cabinet; Indie Powa
Rangers; 5 dní s…;
Crossroads; Drum
and bass a Erase
Rewind

www.aspekt.upol.cz
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Univerzitní japonský mix
„Kdybyste si pozvala na rozhovor studenty, dostala byste úplně jiné odpovědi. Možná už jsem na to stará,“ prohlašuje při
hovoru o japonské popkultuře s úsměvem Ivona Barešová.
S vedoucí katedry asijských studií o chystaných novinkách,
padlých stereotypech a rozporech studentů japonštiny.
Jaká byla Vaše cesta k oboru?
Žádný zvláštní zájem o Japonsko
mě k němu nepřivedl, spíš potřeba a ambice dělat něco nového. Od
dětství jsem hrála závodně volejbal
a rok před maturitou jsem prodělala
úraz páteře. Hledala jsem něco, čím
bych zaplnila velký časový prostor,
do té doby věnovaný tréninkům
a soutěžím. Nejprve mě napadlo odmaturovat z němčiny. Nikdy předtím
jsem se ji neučila a povedlo se na výbornou. Hledala jsem dál a při volbě
vysoké školy, když jsem váhala, co

„ Neznám žádného našeho absolventa,
který by byl bez práce, třebaže ne každý zůstane u japonštiny.“
zkombinovat s angličtinou, jsem se
rozhodla pro japonštinu. Motivoval
mě k tomu můj táta, na něhož hodně

dám. Viděl v této jazykové kombinaci budoucnost. To bylo v polovině
devadesátých let. Dnes se situace
mění, boom japonských investic v ČR
je již za námi. Přesto neznám žádného našeho absolventa, který by byl
bez práce, třebaže ne každý zůstane
u japonštiny.
Je výrazný rozdíl mezi počtem nastoupivších studentů
a absolventů?
Přesná čísla vám teď neřeknu. Propad je poměrně vysoký, souvisí i se
strategií přijímacího řízení. Měli jsme
období, kdy bylo přísnější, nyní dáváme prostor většímu počtu uchazečů.
Podstatné je, že nároky na studenta jsou pořád stejné, studium není
postaveno tak, aby se nedalo zvládnout. Problém je spíš v nastavení
priorit studentů. Mají různé jiné ▶
www.aspekt.upol.cz
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Katedra asijských
studií je orientována
na současný jazyk
a kulturu asijského
regionu s důrazem na
oblast Pacifické Asie.
Zájemcům o studium
nabízí katedra výběr
z několika studijních
oborů: bakalářské
a magisterské studium Čínské filologie
a Japonské filologie
nebo bakalářský
interdisciplinární
obor Japonština pro
hospodářskou praxi.
Součástí v bakalářském i magisterském
stupni studia je pobyt
na zahraničních
univerzitách v Evropě a Asii, se kterými
katedra dlouhodobě
spolupracuje.

www.aspekt.upol.cz

zájmy a brigády, což jim nevyčítám,
jen nepodřizují studiu tolik, co dříve.
Mají studenti z katedry asijských studií dostatek příležitostí konverzovat s rodilými
mluvčími?
Všichni komunikují s rodilými mluvčími standardně v rámci výuky, a pokud chtějí, mají možnosti i mimo
školu. Japonský klub pořádá různé
akce i neformální setkání, kterých se
účastní i japonští studenti pobývající
v Olomouci. Vím, že většina posluchačů má také kamarády a známé,
s nimiž komunikuje přes sociální sítě.
Co dále kromě úpravy stipendií je v plánu na katedře zavést?
V současnosti máme dvě sekce, čínskou a japonskou, a necelých 450
studentů v 9 oborech. Prioritou je
udržet oba tyto jazyky a jejich obory.
Již několik let se u nás vyučují i další asijské jazyky. Jedná se především
o korejštinu, indonéštinu, malajštinu, mongolštinu a vietnamštinu.
V budoucnosti bychom rádi otevřeli
nové studijní obory některých těchto jazyků. Momentálně dokončujeme žádost o akreditaci oboru Korejština pro hospodářskou praxi. Dále
pracujeme na přípravě indonéštiny.
Otevřela se nám zajímavá možnost
spolupráce s univerzitou na Bali.
Uvažujeme o programu v angličtině, přičemž studenti by strávili dva
roky na UP a rok na Bali. A poslední
ambicí je otevření studijního oboru

vietnamštiny. V současnosti také dokončujeme žádost o akreditaci doktorského studia, to na naší katedře
dosud chybí.
Čím se nyní po odborné stránce zabýváte?
V poslední době mě velmi zajímá
problematika japonských rodných
jmen. Japonci nevolí jména jako my
ze soupisu všech možných, de facto je vytvářejí na základě určitých
kritérií, a mohou tak do nich vkládat své představy a přání týkající se
budoucích vlastností a dovedností
potomka, nebo třeba vzpomínky
na událost, kterou bude jeho jméno
připomínat. Jména tak do jisté míry
odrážejí dobu, v níž se jejich nositelé
narodili, a stávají se obrazem společenských hodnot a událostí. Velmi
mě zajímají také současné trendy ve
výběru jmen či problematika nečitelných jmen. Teď zrovna připravuji příspěvek na konferenci týkající se ženských jmen s koncovým „ko“ – Akiko,
Jukiko, Jóko … Věnuji se v něm vývoji
a důvodům oblíbenosti tohoto typu
jmen dominujícímu japonským ženským jménům víc jak půl století.
Jak vnímáte japonskou populární kulturu?
Manga a anime mi nic neříká. Syn
v deseti letech propadl Pokémonům,
já ale nechápu, co je na těch soubojích tak zábavné. Něco na nich být
musí, je to fenomén. Obdobně to
mám i s J-popem. Není to můj šálek
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čaje, respektuji však, že se spoustě
lidí líbí. Kolikrát se studentů ptám,
proč je japonská popkultura tak oblíbená. Sama přesně nevím.
Do jaké míry jsou studenti ovlivněni japonskou popkulturou?
Když si na první hodině japonštiny
řekneme, že „já“ se japonsky řekne „wataši“, občas se někteří ohradí, že v anime slyšeli jiná zájmena.
V japonštině totiž existuje řada slov
pro vyjádření vlastní osoby, z nichž
některá používají výhradně ženy,
jiná muži, liší se mírou formálnosti
a zdvořilosti.
S tím souvisí další věc. Někteří studenti se zlobí, že je učíme jen
standardní japonštinu, nikoli hovorovou ve stylu jejich japonských kamarádů. Vždycky se jich proto ptám:
Až dostudujete, chcete umět mluvit
jako náctiletí, nebo jako lidé schopní vést jednání v podniku? Studijní
obor připravuje především na výkon
povolání, na ostatní je prostor právě
v Japonském klubu.
Jak si vysvětlujete dokumentační mánii asijských turistů
v Evropě?
Jako studentka jsem prováděla turisty po Olomouci. Jednou jsme zastavili u kašny, chtěla jsem jim vyložit
vše, co jsem o ní věděla. Je ale akorát zajímalo, kde má předek, aby si
ji mohli dobře vyfotit. Pořizují hodně snímků, ale nemám pocit, že by
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dokumentovali extra víc než my.
Kterou další utkvělou představu byste vyvrátila?
Nic není pravda věčně. Co platilo dříve, nyní už nemusí. Třeba mnozí vnímají Japonce jako workoholiky, kteří

„ Kolikrát se studentů ptám, proč je
japonská popkultura tak oblíbená.
Sama přesně nevím. “
jsou ochotni firmě obětovat osobní
a rodinný život. Ze současných průzkumů a statistik ale vyplývá, že pro
mnohé, hlavně mladé zaměstnance, práce již neznamená celoživotní
kariéru, nýbrž pouze způsob, jak
vydělat peníze. To je v kontrastu se
stereotypní představou japonského
zaměstnance jakožto pilné včelky,
který zasvětil svůj život blahu firmy
a japonské ekonomiky.
Japonci se mohou zdát konzervativní ve svém chování a projevu – často slýchám, jak jsou zdvořilí a pořád
se klanějí. Je pravdou, že japonština
má velmi propracovaný zdvořilostní systém odrážející společenskou
strukturu. To ovšem neznamená, že
by Japonci byli zdvořilejší než jiné národy. Japonský zdvořilostní systém
se navíc postupem doby vyvíjí a pomalu zjednodušuje. A mladí Japonci
se často stávají terčem kritiky za to,
že jeho prostředky neumějí správně
používat. Zkrátka nic není černobílé
a člověk musí vědět víc, aby pochopil, jak to vlastně je. ah
www.aspekt.upol.cz
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Jazyk univerzitou vládne

S bývalým ředitelem Ondřejem Molnárem a současnou
ředitelkou Michaelou Čakányovou o počátcích, růstu
a výhodách fakultní jazykové školy UPlift.
Připomeňme si, jak vlastně
vznikla myšlenka založit fakultní jazykovou školu.
OM: Ta myšlenka se na fakultě v různých podobách objevovala již dlouho, usilovali o ni především děkan
Jiří Lach a tehdejší proděkani Petr
Bilík a Ondřej Kučera. Pro mě to byla
zajímavá příležitost a výzva zároveň.
Nutno však podotknout, že jsem
měl velkou podporu nejen ze strany
www.aspekt.upol.cz

vedení, ale i ze strany dalších kolegů,
kteří se do toho nebáli jít.
Byly začátky náročné?
OM: Každé začátky jsou náročné,
když se na ně dívám zpětně, šlo to
vlastně všechno docela dobře. Nejnáročnější bylo sehnat dostatek kvalitních lidí, kteří byli ochotní do tohoto
projektu jít, věnovali by mu svůj čas
a trochu invence. Zpočátku jsme netušili, jak na fakultní jazykovou školu
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bude reagovat veřejnost, ale třeba
také univerzita. Mnohá rozhodnutí
jsme museli upravit, hledali jsme alternativní cesty, než vznikla stabilní
jednotka, jakou známe dnes.
Měli jste na začátku stanovenou nějakou taktiku, která by vás odlišila od ostatních
jazykovek?
MČ: Nemyslím, že by byla nějak záměrně domluvena. Náš přístup byl
hodně klasický, chtěli jsme se soustředit na všechny složky jazyka, ne
že bychom se například soustředili
jen na gramatiku nebo jen na konverzaci. Pokud jde o individuální hodiny, může si klient sám říct, co od
výuky očekává, jestli chce připravit
na zkoušku nebo umět komunikovat s obchodními partnery. Hodně
se soustřeďujeme na akademickou
angličtinu, kdy se s klienty probírají
články z oboru, terminologie, publikování a prezentování jejich práce.
Podařilo se vám splnit původní plány projektu nebo
se některé části ukázaly jako
problematické?
OM: Problémy jsou všude, kde se
něco vytváří a kde figurují lidé, ale
pokud jim jde o stejnou věc, řešení
se najde vždycky. Nebylo úplně jednoduché rozhodnout, zda budeme
fungovat v režimu hlavní nebo doplňkové činnosti. Museli jsme hledat
cesty, jak to nastavit, aby smlouvu
s každým účastníkem kurzu nemusel

podepisovat děkan nebo aby se zájemci z řad veřejnosti mohli do kurzů přihlašovat elektronicky a mělo to
nějakou právní validitu. Problematické bylo například i to, zda se budou
vnitrofaktury za překlady navyšovat
o DPH či ne. Naštěstí nemusí, takže
pro univerzitu budeme vždy o 21 %
levnější než jiné subjekty.
Co si myslíš, že je hlavní devíza UPliftu oproti ostatním jazykových školám?
MČ: Myslím, že naše plus je hlavně
v tom, že všichni lektoři jsou vystudovaní lingvisté nebo pedagogové.
Také máme výhodu v zázemí na univerzitě. Jak z odborného hlediska, tak
i co se týče pohodlí, umístění v centru, krásných prostor a podobně.
Co člověka kvalifikuje, aby se
stal lektorem UPliftu?
MČ: Určitě není jediným kritériem
pouze vystudovaný jazyk. Musí být
zkrátka dobrý lektor, což se ovšem
pozná až při výuce. Protože se tu většinou všichni známe, mnoho lektorů
přichází na doporučení a se všemi samozřejmě máme pohovory. Ne vždy
se podaří odhadnout vše při pohovoru, občas je třeba lektora v kurzu
vyměnit. Z velké části bývá důvodem,
že si lektor a klient nesednou osobnostně, to se tak v životě stává.
Jak hodnotíte uplynulý rok
UPliftu?
MČ: Myslím, že to byl hodně úspěšný rok, což je poznat na zájmu ze ▶
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Jazyková škola
UPLIFT nabízí studentům středních škol,
firmám, neziskovému
sektoru a celé široké
veřejnosti kvalitní
jazykové vzdělávání,
kterým Filozofická
fakulta díky svým
zaměstnancům
disponuje. UPLIFT
sídlí v centru města
na třídě Svobody 26
v Olomouci.

www.aspekt.upol.cz
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strany univerzity i ze strany veřejnosti. Počty kurzů se nám v současnosti zdvojnásobují, až ztrojnásobují. Děláme ledacos, nabízíme
kurzy pro veřejnost, pro akademiky,
studenty na Erasmu, pro studenty
prvních ročníků, plus máme kurzy
pro děti, které se hodně rozjely, což
považujeme za velký úspěch. V létě
jsme měli týdenní intenzivní kurz
pro děti, který jsem z části vedla já
a na jehož základě se jich spousta
přihlásila do dalších kurzů. Máme
velmi široký záběr, zasahujeme
vlastně do všech skupin, do některých více, do jiných méně, primárně
se snažíme působit na akademické
Kromě běžně nabízených jazyků jako jsou
angličtina, němčina,
francouzština, italština, španělština
a ruština nabízí Up
lift i výuku jazyků
exotičtějších, jako je
například portugalština, švédština, ukrajinština, nizozemština,
chorvatština, japonština, čínština, řečtina, ale i vietnamština,
indonéština, hebrejština a další.

www.aspekt.upol.cz

půdě. Naopak v současné době
nemáme tolik výuky například ve
firmách.
Jak velký je zájem akademiků
o jazykové kurzy?
MČ: Docela velký a nejen z filozofické fakulty. Pokud je to možné,
snažíme se vybrat lektora, jemuž je
obor toho konkrétního akademika
blízký. Například já mám anglistiku,
takže si ideálně vybírám lingvisty,
protože mě to baví a mám přehled
v oboru.
Proč došlo ke změně ve
vedení?
OM: Protože kombinovat funkci
proděkana a ředitele není v lidských

říjen 2014

silách. Nebylo by dlouhodobě možné se oběma rolím věnovat s potřebným nasazením. Zatím v jazykové
škole zůstávám jako koordinátor
překladů, protože k nim mám díky
svému akademickému zaměření
blízko. Jelikož zájem o překlady dynamicky narůstá, chtěl bych i tuto
činnost předat někomu jinému.
MČ: Ve vedení projektu stále zůstává Dana Bilíková, která se vzdala
některých svých pracovních povinností v můj prospěch, takže já jsem
svou pozici podědila částečně po ní
i po Ondřejovi.
Kam by měl UPlift směřovat
v budoucnu?
OM: Akademickému senátu teď budeme předkládat novou koncepci
jazykového vzdělávání, které zatím
není patřičně ukotvené napříč fakultou. Mnohé katedry si výuku jazyků řeší po svém, zároveň bychom
rádi v tomto ohledu spolupracovali
i s dalšími fakultami. Za sebe bych
byl rád, kdyby se podařilo prosadit
Centrum jazykového vzdělávání,
kde by jednotlivé složky jazykových
služeb fungovaly společně, ať už jde
například o češtinu pro cizince, jazykovou školu, případně o činnosti
katedry aplikované lingvistiky. V neposlední řadě by měl UPlift rozšířit
své služby o průvodcovské služby
v cizích jazycích.
Měli jste v rámci působení
v UPliftu nějaký zážitek nebo
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zkušenost, která vás obzvlášť
překvapila?
OM: Zážitků byla spousta a překvapivých zkušeností rovněž, většinou
byly vesměs pozitivní. Jedna zkušenost mě však překvapila spíše negativně, a to když jsem oslovil ředitele
středních škol v Olomouci s nabídkou jazykové přípravy na maturitu
nebo vysokou školu a nedostal jsem
ani jednu odpověď. Zdá se, že zájem
o spolupráci z této strany zatím
chybí.

„Myslím, že naše plus je hlavně v tom,
že všichni lektoři jsou vystudovaní
lingvisté nebo pedagogové.“
MČ: Mám jednu překvapivou
osobní zkušenost. Nikdy jsem nechtěla učit děti a jednou jsem byla
donucena okolnostmi, protože kolega byl nemocný, a opravdu mě to bavilo. Je to úplně jiný přístup k učení,
náročnější na koncentraci. Příjemná je také spolupráce se studenty
z programu Erasmus, kdy se lektor
setká s různými kulturami, různou
jazykovou vybaveností a nemá oporu ve svém rodném jazyce. bh

www.aspekt.upol.cz
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Ideální uchazeč
Měří přijímací testy skutečně to, co mají? Lze podle jejich výsledků odhadnout úspěšnost studenta
u zkoušek? Či dokonce odhadnout jeho úspěšnost
v budoucí praxi? A jak by měl vlastně vypadat ideální uchazeč o studium na FF UP? Nejen na tyto
otázky se snaží nalézt odpovědi šestičlenný tým výzkumníků pod vedením Miroslava Charváta.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého používá již čtyři roky vlastní
testy studijních předpokladů. Ty
jsou jednotné pro všechny uchazeče o bakalářské studium na všech
katedrách FF. V budoucích letech se
však proces přijímacího řízení možná
mírně obmění.
www.aspekt.upol.cz

Hlavním cílem projektu IGA Testy
studijních předpokladů jako součást
přijímacího řízení na vysokou školu
a jejich potenciál k predikci akademického úspěchu bylo získat podklady pro zkvalitnění tvorby testů
SPF. Součástí výzkumu bylo vedle
detailní analýzy dosavadních verzí
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testů z let 2011 až 2014 i dotazníkové
šetření v průběhu přijímacích zkoušek. V posledních dvou ročnících
bylo tázáno vždy až pět set uchazečů jak na intelektuální, tak na časovou náročnost testů, na regulérnost
přijímacího řízení, jeho organizaci
či adekvátnost prostředí, v němž se
koná. Nejtěžší přišel studentům všeobecný kulturní přehled, jako nejlehčí naopak hodnotili úlohy prověřující
verbální myšlení.
Pozitivním zjištěním pak je, že
jednotlivé verze testů jsou, dle ex
post provedených psychometrických analýz, srovnatelné ve své obtížnosti. Zahraniční studie ovšem
ukazují, že jenom testy nestačí. Pro
zkvalitnění výběrového řízení je potřeba mít co nejvíce informací o konkrétním uchazeči. Do hry se tak dostávají oborové ústní pohovory, jež
dnes vyžadují pouze některé katedry, sledování prospěchu ze středních
škol či maturitní vysvědčení. Podle
esejí by se potom mohly posuzovat
osobnostní předpoklady aspiranta pro konkrétní obor. Zajímavá je
v tomto ohledu i myšlenka, že pokud
bude přijímací řízení postavené jen
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Nicméně v prvé řadě si musí fakulta striktně formulovat, jakého
uchazeče vlastně chce. V odpovědi
na tuto otázku se odborníci shodují. Mimo klasicky zdůrazňovaných

„Odměnou za úspěšné vykonání přijímacích
zkoušek může být překvapivé zjištění, že
i na humanitních oborech na něj mnohdy
čeká trocha matematiky či statistiky,“
vlastností by měl mít ideální uchazeč, podle výzkumu mezi pedagogy
a studenty, například i určité morální kvality či „týmovou duši“. A měl by
být rovněž společensky angažovaný.
„Odměnou za úspěšné vykonání
přijímacích zkoušek mu pak může
být překvapivé zjištění, že i na humanitních oborech na něj mnohdy čeká
trocha matematiky či statistiky,“
usmívají se výzkumníci. rj
Článek vznikl na základě
rozhovoru s Miroslavem Charvátem, Veronikou Opletalovou
a Lucií Viktorovou

„Přijímací řízení postavené jen na jedné
uniformní zkoušce, může nechtěně vybírat
pouze jeden typ studentů.“
na jedné uniformní zkoušce, může
nechtěně vybírat pouze jeden typ
studentů.
www.aspekt.upol.cz
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KAT

1

CIZÍ JAZYK

Ideální student

1

KONZISTENTNÍ M.

1

ANALYTICKÉ M.

JEDNOTLIVÝCH KATEDER

1

KRITICKÉ M.

1

ZNALOSTI

1

PRÁCE S TEXTEM

2

AKTIVNÍ

2

PILNÝ

2

„PRO OBOR“

2

MOTIVOVANÝ

2

POHOTOVÝ

2

OTEVŘENÝ

2

PŘEMÝŠLIVÝ

2

PŘÍVĚTIVÝ

2

CÍLEVĚDOMÝ

2

KOMUNIKATIVNÍ

2

ORIGINÁLNÍ

PODLE ZÁSTUPCŮ

Rozhovorů se zúčastnilo osm pedagogů z těchto kateder: Katedra
psychologie (KP), Katedra anglistiky
a amerikanistiky (KAA), Katedra politologie a evropských studií (KPES),
Katedra žurnalistiky (KZ), Katedra
bohemistiky (KB), Katedra filmových, mediálních a divadelních studií
(K-S) a Katedra filozofie (KF). Jeden
z rozhovorů cílil více všeobecně na
Filozofickou fakultu (FF) jako celek.
Dle představy pedagogů by byl
ideální student zejména dostatečně
motivovaný ke studiu, a tudíž také
aktivní při výuce a v plnění zadaných
úkolů. Otevřený k získávání nových
poznatků, a to nejen v českém, ale
také v anglickém jazyce. Nad těmito
poznatky by dokázal pohotově, analyticky, kriticky a konzistentně uvažovat, přičemž by byl také zdravou
měrou originální. Jeho studium by
nebylo však pouze o získávání a využívání informací, byl by také otevřen
ke komunikaci s ostatními a žil by
tak v dění katederního života.

www.aspekt.upol.cz
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Vydáno na FF UP
S Lenkou Pořízkovou o nově vzniklém fakultním
vydavatelství a o tom, že vydat elektronickou
publikaci není jenom tak.
Proč vydavatelství vzniklo?
Chceme zkusit trochu jiný, u nás
v České Republice netradiční, způsob vydávání knih na univerzitě.
Chceme propojit vydavatelskou
činnost s vydavatelskou specializací, která se zde studuje na katedře
bohemistiky. Konkrétně se jedná
o obor Česká filologie se zaměřením
na editorskou práci ve sdělovacích
prostředcích. Byli bychom rádi, kdyby k nám studenti chodili na praxi.
Nabízíme jim mimo výuku možnost
přímo se podílet na vzniku publikací. Navíc u nás mají lepší a intenzivnější zázemí než u běžných nakladatelských redakcí, kde na ně nemají
tolik času.
Běžně tedy u nás samotné fakulty svá vydavatelství nemají?
Do určité míry jsme rarita v tom,
že jsme vznikli nově jako fakultní
vydavatelství. Například Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy má sice

také vlastní vydavatelství, ale zde je
to reziduum doby, kdy ještě měly fakulty vlastní právní subjektivitu. To
znamená, že dříve existovalo vydavatelství a teprve potom se sjednotila univerzita jako jeden právní subjekt. Naše řešení není zcela typické
a zohledňuje mimo jiné specifikum
toho, že u nás máme obor, mimo
jiné svého druhu jediný v ČR, který
se zaměřuje na nakladatelskou praxi. Takže nyní máme sice vydavatelství dvě, ale každé má svou vlastní
řadu ISBN.

„ Do určité míry jsme rarita v tom,
že jsme vznikli nově jako fakultní
vydavatelství. “
Jaké knihy budete primárně
vydávat?
Máme jasně daných deset edic. Ty
pokrývají většinu rozpětí oborů na
filozofické fakultě. Což už do jisté
míry limituje publikační možnosti. ▶
www.aspekt.upol.cz
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Ediční řady Vydavatelství FF UP pokrývají
oblasti jednotlivých
oborů akreditovaných
na FF UP v Olomouci.
V rámci devíti edic
jsou publikovány
jednotlivé tituly podle
své příslušnosti k definovaným oblastem
výzkumu. Každá edice
má svého garanta,
který hodnotí a navrhuje jednotlivé tituly
pro vydání v dané
edici.

www.aspekt.upol.cz

Nicméně to neznamená, že pokud
například někdo z pedagogické fakulty napíše knihu, která by se nám
do edice hodila, že ji nevydáme.
Máme pravidla nastavená tak, že
nám umožňují vydat i knihy autorů mimo univerzitu, v případě, že
by o to měli zájem a hodilo se to
do konkrétní edice. Předpokládáme
ovšem, že devadesát devět procent
titulů bude z filozofické fakulty. Je
našim snem a ambicí, abychom měli
jednou takový zvuk, že kvalitní autor, ať už z ČR či ze zahraničí, bude
uvažovat o tom, že svou knihu vydá
u nás. Ale je to samozřejmě běh na
dlouhá léta.
Máte nějaká kritéria při volbě titulů?
Snažili jsme se vytvořit systém, který by co nejvíce imitoval praxi běžnou ve špičkových vědeckých nakladatelstvích. To znamená, že máme
oboustranně anonymní recenzní řízení. Dále má každá edice svého garanta, jenž na základě zhotovených
posudků rozhoduje, které texty budou v edici vydány a které ne. Vedení nakladatelství má vlastně docela
minimální pravomoci do tohoto procesu zasahovat.
Vydáváte publikace převážně
elektronicky. Proč?
Budou vznikat i publikace tištěné.
O elektronické publikace usilujeme ze dvou důvodů. Tím jedním je
pochopitelně ekonomická stránka.

Druhým je určitá nakladatelská filozofie – e-knihy jsou mnohem snáze šiřitelné a dostupné ve světovém
měřítku. Vědecké texty se pro tento
způsob přímo nabízejí. Navíc spousta knížek vznikajících na univerzitě
je financována z nějakého grantu.
Primárním cílem není to, aby se vám
náklady na vydání vrátily, nýbrž dostat knihu za každou cenu k co největšímu počtu čtenářů. Primárním
cílem je, aby se o konkrétním výzkumu vědělo a aby se jeho výsledky
citovaly.
Jakou distribuční strategii
tedy zastáváte?
Je zde úplně jiná situace než u tištěných knih, kde můžete poměrně efektivně jedním distributorem
pokrýt celou síť prodejců. Každý
distributor elektronických knih je
v podstatě prodejce. Řada těch distributorů má navíc své proprietární
čtečky, z nichž knihy nejsou přenositelné na jiná zařízení než ta jejich.
Abyste co nejvíce rozšířil elektronický text, potřebujete pokrýt co největší škálu distributorů. A to je zatím na univerzitě problém, o němž
jednáme společně s VUP na právním
oddělení. Jedná se o zákon o veřejných zakázkách – jeden vítěz soutěže a tím pádem exkluzivní smlouva.
Zatím má univerzita smlouvu s jedním distributorem, a tím je Kosmas.
Naším záměrem je vytvořit co největší množství distribučních kanálů.
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Prvním titulem
vydaným pod hlavičkou FF UP byla kniha
Modtlitba sv. Řehoře
a Modlitba vyznání
hříchů v církevněslovanské a latinské
tradici zařazená do
edice textů diachronní lingvistiky Paleon

V jakých jazycích budou knihy vycházet?
V počátcích jsme samozřejmě limitováni ekonomicky. Čili záleží na
tom, v jakém jazyce odevzdá autor
rukopis. Máme však vizi, že pokud
bychom v budoucnu věřili v prodejnost nějakého textu i v zahraničí,
budeme hledat prostředky na to,
jak jej přeložit do angličtiny. Takový
text by mohl například zprostředkovávat nějaké téma z české kultury,
po němž je v zahraničí poptávka.
Co v nejbližší době vydáte?
V posledních třech měsících roku vyjde deset knih. Chtěli bychom však
dosáhnout produkce patnácti až

dvaceti knih ročně. Letošní rok je
startovní. Je zde vynikající monografie o středověkých islandských zákonících od Lenky Dolové. To je velice

„ Primárním cílem není to, aby se vám
náklady na vydání vrátily, nýbrž dostat
knihu za každou cenu k co největšímu
počtu čtenářů.“
kvalitní kniha, i když má potenciál
oslovit spíše specialisty. Chystáme
také vydání skvělé sémioticky zaměřené práce, která vyjde v němčině.
Ale asi až v roce 2015, protože jsme
se dohodli s autorkou, že budeme
žádat o grant na tištěné vydání. rj
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TIP NA VÝLET

Mezi stromy
ukrytá Kartouzka
Pokud se rozhodnete strávit volný
půlden procházkou v okolí Olomouce a budete směřovat ze Svatého
Kopečku lesem k obci Dolany, možná natrefíte na pozůstalé zdi středověkého kláštera. Vydat se ostatně
můžete po modré turistické značce
i rovnou z Dolan, kam lze bez problémů dojet autobusem přímo na zastávku „Pod Kartouzkou“.
Církevní stavba pochází z doby
před husitskými válkami. Kartuziánští
mnichové, kteří ji nechali vystavět

www.aspekt.upol.cz

a spravovali ji, nepatřili k příznivcům tehdejší reformace a nakonec
se ze svého dolanského zázemí odebrali do Olomouce. Stavení pak posloužilo husitským bojovníkům jako
pevnost. Několik let nato byly kostel, mnišské domy a opevnění olomouckými měšťany zbourány a až
v 60. a 70. letech 20. století je odkryli archeologové. ah
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Pověst praví, že usedne-li
poutník zády k rozvalinám
kláštera, uleví svému svědomí a do kamenů se vryjí jeho
myšlenky. Jednou se prý na
místě zjevila postava zahalená v černý háv. Držela knihu,
na jejíž listy se veškeré tyto
příběhy paměti věků samy
zapisují, a vyřkla varování, ať
se každý návštěvník dobře
zamyslí nad svými špatnými
skutky, protože jen tak dojde
k očištění.

www.aspekt.upol.cz

Aspekt
říjen 2014

www.aspekt.upol.cz

