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ZDENĚK PECHAL

Když si budeme listovat jarním čís-
lem Aspektu, zjistíme, jak moc se 
filozofická fakulta v  poslední době 
proměnila. Stal se z ní stále více se 
rozšiřující a  prohlubující multiobo-
rový organismus, o  jehož pestrosti 
svědčí i  průřezová témata vědec-
kého fakultního výzkumu, jimž se 
předkládaný newsletter věnuje.
Čtenáře nejrůznějšího typu zajisté 
zaujmou interaktivní knihy, k jejichž 
tvorbě přispělo nápadité softwaro-
vé řešení z  dílny olomouckých lin-
gvistů. Rádi si přečteme o  tom, ja-
kou má tato myšlenka budoucnost, 
a  budeme se těšit na knihy, jejichž 
autorská šablona bude provázána 
s dalšími informačními zdroji, které 
umožní vnímat text ve stále se roz-
šiřujícím kontextu. Vedle toho se 
olomoucká lingvistika profiluje také 
v asijských studiích, jejichž sinologie 
nachází stále více příznivců i  u  stu-
dentů středních škol. Osobně mě 
velmi zajímá, jak studenti vnímají 

moderní učební text čínštiny, který 
je provázán s  reáliemi a  kulturními 
moduly výukových pomůcek. Rádi 
bychom se sinologů třeba zeptali, 
jak studenti pracují s  počítačový-
mi klávesnicemi s  čínskými znaky.  
Fakultní výzkum se věnuje také do-
pravním problémům, a  především 
pak zrakové adaptaci řidičů na svě-
telné podněty a  nové druhy světel-
ných zdrojů. Určitě se z článku doví-
me, jak tyto analýzy mohou přispět 
k  tolik důležité bezpečnosti silnič-
ního provozu. Málokdo by čekal na 
filozofické fakultě odborný zájem 
o  kreativní průmysly. Zajisté nám 
slibovaný rozhovor otevře okno do 
světa firemního prostředí, pracovní-
ho trhu a možného uplatnění našich 
absolventů v  olomouckém regionu. 
Je naším společným zájmem, aby se 
nejlepší studenti spolupodíleli na 
kultivaci našeho regionálního okolí.  
Je vidět, že se na naší fakul-
tě aplikovanému výzkumu daří.

“
“



Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v  Olomouci. 
V  elektronické podobě vychází dvakrát za 
semestr. Newsletter je realizován studenty 
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt na-
bízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy 
a studenty FF UP, prezentuje aktuální gran-
tové projekty a kulturní akce, zabývá se také 
technologiemi v akademické sféře a životem 
akademické obce.
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K akademické praxi patří neoddě-
litelně inovativní výzkum. V po-
době následujících čtyř textů Vám 
proto přinášíme přehled projektů 
probíhajících na naší fakultě, jež 
byly v minulém roce podpořeny 
Technologickou agenturou České 
republiky.

Výzkumem 

k lepším 

zítrkum
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Zatímco dříve působilo spojení kul-
tury a  průmyslu jako oxymóron, 
nyní se v podobě kulturních a kre-
ativních průmyslů dostává do po-
předí zájmu českých i  evropských 
měst. A  nejinak je tomu i  v  Olo-
mouci. O  současné situaci na poli 
kulturních a kreativních průmyslů 
či jejich podpoře ze strany města 
a univerzity jsme si povídali s pro-
rektorem Petrem Bilíkem z kated-
ry divadelnícha filmových studií.

Co všechno jsou kulturní a krea-
tivní průmysly (KKP)?
 Definice kulturních a  krea-
tivních průmyslů se odvíjí od po-
kusů první poloviny 40. let, kdy se 
sociologové a filozofové frankfurt-
ské školy (Theodor Adorno a Max 
Horkheimer) pokoušeli o  scelení 
dvou do té doby různoběžných 
a  snad i  protichůdných termínů, 
kultury a průmyslu. V jejich snaze, 
byť s  jinými cíli, pokračovala další 

Svetove 

elitní umelci 

Olomouci 

nechybí
Text: Robert Jaworek
Foto: Jakub Čermák
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generace sociologů, aby se celá sna-
ha po formulaci nových aspektů 
tvůrčí činnosti znovu objevila ve 
Velké Británii v 80. letech. Je potře-
ba přiznat i fakt, že kromě teoretic-
kého usilování měla nově nanesená 
koncepce za cíl rovněž vytvoření 
argumentačního potenciálu pro 
advocacy a lobbing sféry, která se 
přes svůj dynamický rozvoj a nové 
perspektivy nedokázala prosadit 
proti přímým ekonomickým pří-
nosům tradičních průmyslových 
odvětví. Jednoduše se ukázalo, že 
spojení dvou slov může oběma slu-
šet a  profitovat mohou obě sféry 
souběžně. Kulturu a umění je mož-
né vnímat nejen v jejich autonom-
ním rámci, ale i  jako průmyslově 
aplikační činnost. 
 Aktuální definice pojmu 
mají poměrně velký rozptyl, od ta-
kových, které celou sféru vnímají 
široce jako kreativní a  umělecký 
podklad snad veškerého průmyslo-
vého a obecně ekonomického koná-
ní, až po střízlivější varianty, které 
škálují kulturní a kreativní činnosti 
do poměrně srozumitelných seg-
mentů, k  nimž patří architektura, 
design, reklama, film a  audiovize, 
hudba, knihy a tisk, herní průmysl, 
software, nová média a navazující 
IT služby, rozhlasové a televizní vy-
sílání, scénická umění,
výtvarné umění, umělecká řemesla 
a kulturní dědictví.         

V roce 2016 jste spolu s Radkem 
Palaščákem iniciovali projekt 
Kreativní Olomouc, který měl za 
cíl zmapovat KKP na Olomouc-
ku. Co vás k tomu vedlo?
 Asi všichni, kdo v Olomouci 
delší dobu působíme, cítíme, že jde 
o město, které má úžasnou kultur-
ní topografii, nepřeberné možnos-
ti kulturního developmentu a v ne-
poslední řadě i  zázemí univerzity, 
která sice přednostně nevychová-
vá odborníky pro těžký průmysl, 
ale je schopná nabízet absolventy 
v  oborech, jakými jsou literatura, 
média či informační technologie. 
Kdysi jsem na UP jako žhavou no-
vinku představil koncept KKP pro-
střednictvím hostující přednášky 
Martina Cikánka, který vystudoval 
příbuzný obor v Londýně, a od té 
chvíle jsem se snažil na možnost 
této orientace upozorňovat. Ra-
dek Palaščák, jenž pak během mé 
prorektorské mise působil coby 
vedoucí Oddělení komunikace, měl 
podobné naladění a k tomu přišla 
pragmatická iniciace díky Honzo-
vi Žůrkovi, nynějšímu principálovi 
Divadla na cucky, který nás upo-
zornil na možnost vystavět mapo-
vání s pomocí Institutu umění. Po 
jistém přemlouvání a vysvětlování 
pojmu i  cílů projektu se přidalo 
i město Olomouc coby budoucí od-
běratel výsledků, a Radkovi se do-
konce dlouhodobým úsilím poda-
řilo vzniknuvší analytický materiál 
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a  vizi „kreativní Olomouce“ vtělit 
do vznikajícího strategického plá-
nu města. Zdá se, že jde jen o ré-
torická a  politická gesta, ale není 
tomu tak: KKP jsou nyní skutečně 
skloňovány na mnoha úrovních 
místního řízení a  plánování a  je-
jich zviditelnění a podpora začínají 
získávat hmatatelné obrysy. Situa-
ce se díky těmto původně akade-
mickým aktivitám prudce změnila, 
a to v horizontu pouhých několika 
let.

Kolik firem, veřejných institucí, 
neziskových organizací či živ-
nostníků v  oblasti KPP na Olo-
moucku v  současnosti působí? 
Které kulturně-kreativní odvět-
ví je zde zastoupeno nejvíce?
 Podle výsledků týmového 
provedeného výzkumu můžeme 
v olomoucké aglomeraci napočítat 
přes 2000 podnikatelských jedno-
tek a  přes 5000 osob zapojených 
do daného segmentu s  celkovým 
obratem cca 5 mld. ročně. Tradičně 
je v Olomouci velmi silná sféra na-
vázaná na literaturu a její vydávání. 
Následuje výtvarné umění, ale také 
vývoj software a hudba. V EU tvoří 
ekonomický výkon KKP i  zaměst-
nanost přibližně 3 % hospodář-
ského celku. Ve větších městech se 
může podíl dokonce násobit a KKP 
tak tvoří jeden z nejmohutnějších 
hospodářských segmentů. Je ale 
dobré mít neustále na paměti, že 

se jedná o svého druhu teoretický 
konstrukt a  vykazované hodnoty 
mají omezenou relevanci. 

Mohl bys přiblížit tzv. spill-over 
efekt?
 Jedná se o  relativně nově 
užívaný pojem, který má v ekono-
mii a  specificky u  KKP vyjadřovat 
takzvané externality, efekty umění 
a  kultury na společenskou sféru. 
Přiznám se, že mám jistou hranici, 
kde je tato myšlenková struktura 
pro mě osobně přijatelná a kdy se 
už jedná o intelektuální ekvilibris-
tiku znějící dobře v  projektových 
žádostech. Kultura a  umění mají 
bezesporu zásadní impakt, nemys-
lím však, že by bylo nezbytně nutné 
jej dále interpretačně expandovat, 
samo ustavení KKP je dostačující. 
Hrozí totiž mimo jiné, že přestane-
me vnímat tvořivost v  její zázrač-
nosti, a  budeme stále více hledat 
všemožné benefity, které lze měřit 
či definovat skrze k tomu lépe vy-
bavené obory.     

Nové vedení radnice údajně 
podporuje úmysl vytvořit kon-
cepci kultury města Olomouce. 
V čem by takováto koncepce KKP 
pomohla?
 Ve všem. Jakékoliv sebeuvě-
domění municipality, analýza a for-
mulace názoru umožňuje plánování 
každému, kdo chce v  oboru pod-
nikat. Velmi důležitá je koncepční 



činnost coby gesto, k němuž se celá ko-
munita vztahuje a staví na něm znač-
nou část své vazby k  městu, získává 
sebevědomí, pracuje pro image města, 
které se tak sekundárně proměňuje.  

Čerpali jste při výzkumu inspiraci 
ze zahraničí? Máš osobní vzor pod-
pory KPP ze strany radnice v něja-
kém z evropských měst?
 Jedná se spíše o  dílčí aspekty, 
ne vše je možné aplikovat v Olomou-
ci. Miluju edinburský Fringe a  tamní 
práci s uměním v ulicích, inspirativní 
je Bilbao schopností přitáhnou skrze 
jednu galerijní instituci stovky dalších 
aktivit, Brighton stavící na bohémské 
atmosféře, Sienu s  památkářským 
radikalismem, ale i  s  výrazně hippie 
stylem, řadu industriálních měst, kde 
se nežádoucí kulisy staly vítaným pro-
středím pro celoroční festivalové dění. 
V Tel Avivu zase funguje program open 
developmentu zapojující obyvatele, 
v  Hamburku vystavěli novou etapu 
života města na takřka nepředstavi-
telně masivní investici do kulturní bu-
dovy. Motivace se ale objevuje i u nás: 
Zlín, Plzeň i Praha mají akční kreativní 
centra, Ostrava vsadila na mladé pro-
jekty, Litomyšl na urbanistickou vizi, 
Brno na rozmáchlou koncepční aktivi-
tu, která teprve bude vrcholit.

Existují společné podmínky úspě-
chu KKP napříč evropskými státy?
 Myslím, že je extrémně dů-
ležité inspirativní prostředí včetně 

podnětné architektury, což pro Olo-
mouc platí. Pak existující komunita, 
která rovněž nechybí. No a samozřej-
mě vize, která KKP vtáhne do centra 
dění, uchopí kulturu a kreativitu jako 
příležitost, která nevyžaduje velké 
investice, má minimální nároky i eko-
logickou stopu a  obrovskou spoustu 
všemožných přínosů.

V současnosti probíhá na univerzi-
tě Výzkum motivací aktérů kreativ-
ních průmyslů v olomoucké aglome-
raci a návrh strategie pro posílení 
segmentu, který na předchozí ma-
pování KKP navazuje. Čeho přesně 
se tento výzkum týká?
 Víme už, jaká je mapa aktérů, 
kdo zde působí, jaké činnosti vykoná-
vá i jaký má obrat. Nyní bychom chtěli 
vytvořit funkční adresář těchto sub-
jektů, abychom byli schopni oslovo-
vat místní firmy a kreativce a neout-
sourcovali automaticky řadu činností 
z Prahy či Brna třeba jen proto, že se 
tamním umělcům dostává větší medi-
ální pozornosti. Už teď víme, že jsou ti 
olomoučtí v mnoha případech světově 
elitní, jen se o nich mnohem méně ví. 
Skrze několik stupňů výzkumu chce-
me zjistit, co talentované tvůrce všeho 
druhu vede do Olomouce a  jaké fak-
tory je naopak odvádějí jinam. Měs-
to, místní coworkingy i  třeba Czech 
Invest a  sama Univerzita Palackého 
od nás získají seznam všech myslitel-
ných opatření, která by mohla kultu-
ru a  kreativní průmysly v  Olomouci 



dynamizovat a usnadnit všem, kdo 
v nich působí, život a práci. Už nyní 
máme zajímavé poznatky a  data 
a  už nyní plánujeme brzké setká-
ní s vedením města, abychom rok 
a půl nečekali na komplexní výsled-
ky projektu, ale abychom nabídli 
radu, jak za málo peněz vytvořit 
hodně zajímavých výsledků. 

Má podobný výzkum v Česku ob-
doby, nebo se jedná o u nás do-
sud spíše opomíjené téma?
 Analytiku podobného dru-
hu má za sebou řada sídel a samo 
Ministerstvo kultury aktuálně pro-
vádí screening ve všech krajích, če-
muž se snažíme partnersky napo-
moci. Ale o  tak přímé návaznosti, 
která by měla vést k  praktickým 
výsledkům a dodávala by ji akade-
mická půda, opravdu nevím.

Může odliv vzdělaných/kvalifiko-
vaných lidí z  Olomouce ovlivnit 
také univerzita? Jak?
 Může, a to velmi silně. Může 
motivovat a posilovat vazby absol-
ventů v lokalitě, která je nezbytně 
potřebuje, a to mimo jiné posílením 
praxí a exkurzí na špičkových pra-
covištích v regionu, využitím exter-
ních expertů ve výuce, praktickou 
inklinací mnoha studijních progra-
mů. Především ale iniciační, koordi-
nační i organizační rolí, kterou od 
nás mnozí očekávají. A tu se našimi 
projekty pokoušíme naplňovat.







 

cínský jazyk 
na gymnáziích 
a stredních 
školách 
Text: Ondřej Kučera

Foto: Jakub Čermák

Projekt Čínský jazyk na gymnáziích 
a  středních školách je zaměřen na 
podporu a  rozvoj výuky čínštiny na 
středních školách. Jeho primárním cí-
lem je připravit studijní materiály, os-
novy, metodologii a podpůrnou mo-
bilní aplikaci pro dvouletý a čtyřletý 
jazykový kurz a vše následně otesto-
vat v reálné výuce. 

Na středních školách v  západní Ev-
ropě patří čínština mezi běžně nabí-
zený volitelný předmět. Na českých 
gymnáziích a středních školách se vy-
učuje přibližně posledních deset let, 
přičemž zájem se každoročně navyšu-
je. S rostoucí poptávkou rostou také 
požadavky na kvalitu výuky. 
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Výuka čínštiny na středních školách 
nyní probíhá formou volnočasové ak-
tivity nad rámec povinných školních 
předmětů. V  naprosté většině pří-
padů je vyučována vysokoškolskými 
studenty či absolventy oboru čínská 
filologie. Vzhledem k nedostatku vý-
ukových materiálů i  metodologické 
průpravy je však výuka čínštiny často 
nesystematická a neefektivní. 

Cílem projektu je s ohledem na výše 
popsaný stav výuku čínštiny zkva-
litnit a  systematizovat. V  první fázi 
budou vypracovány plány výuky, vý-
ukové materiály a metodika. Součástí 
výukové podpory bude i mobilní apli-
kace se slovníkem a webové stránky. 
Samotná výuka a  testování výstupů 
poté proběhne na Gymnáziu Olo-
mouc – Hejčín, které je partnerem 
projektu a  s  výukou čínštiny má již 
letité zkušenosti. Na základě průběž-
ných evaluací budou jednotlivé výstu-
py upraveny a rozšířeny tak, aby byly 
aplikovatelné i na dalších gymnáziích 
a středních školách.

Řešitelé projektu budou postupovat 
v úzké spolupráci s učiteli čínštiny na 
vyšší sekundární úrovni tak, aby vý-
stupy projektu v maximální míře re-
flektovaly reálné potřeby studentů, 
učitelů i škol.
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Současný vývoj moderních světlo-
metů stále více využívá LED diod 
na úkor halogenových žárovek i  xe-
nonových výbojek. Je nutné si uvě-
domit, že na rozdíl od žárovky mají 
ledky přinejmenším tři nové aspekty 
– větší světelnou intenzitu, jiný ba-
revný charakter způsobený odlišnos-
tí vyzařovaného spektra a možnost 

pulzně-šířkové modulace. Tyto diody 
tak nabízejí uživateli nové možnos-
ti (menší spotřeba, delší životnost, 
vyšší viditelnost a lepší kontrola svě-
telné distribuce), a jsou proto velmi 
atraktivní pro výrobce automobilů, 
kteří se s  jejich pomocí pokoušejí 
odlišit vlastní osobní vozy od vozů 
konkurence. 

clovek 
a bezpecnost 
v doprave 
v souvislosti 
s rozvojem 
svetelných 
technologií
Text: Lucie Viktorová, Ladislav Stanke a Matúš Šucha
Foto: Jakub Čermák
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Používání LED diod má i  svá rizika 
– v  současnosti je např. zkoumán 
negativní vliv modrého LED světla 
(typicky používaného v  displejích 
monitorů a  chytrých telefonů) na 
spánkový cyklus či vliv modulační 
frekvence světelného zdroje na psy-
chofyziologické a  biologické funkce 
člověka. Nic z  uvedeného ovšem, 
překvapivě, zatím není intenzivněji 
zkoumáno v  kontextu automotive, 
především pak z  pohledu bezpeč-
nosti dopravy – interakce řidiče či 
jiných účastníků dopravy s  novými 
světlomety v automobilech. Oslnění 
či únava/přetížení očí nevhodným 
(barevně, intenzitně aj.) světlem při-
tom představuje nezanedbatelné 
dopravně-bezpečnostní riziko.

Náš projekt č. TL02000183 v  rámci 
TAČR Éta 2 chce proto propojit ob-
last psychologie (světelného vnímá-
ní), psychofyziologie a user experien-
ce (UX), resp. interakce člověk-stroj 
(HMI) s  oblastí technických, příro-
dovědných a lékařských věd (fyzika, 
optika, optometrie, oftalmologie aj.) 
právě v kontextu automotive – vývo-
je světlometů do osobních automobi-
lů. Naším cílem je otestovat zejména 
vliv vysokých intenzit LED modulů, 
jejich specifického spektra a  modu-
lace na zrakovou percepci reálných 
osob, a  to jak ze subjektivního po-
hledu (baterie otázek, dotazníková 
šetření mezi řidiči, zájemci o  koupi 
vozu i ostatními účastníky dopravy), 

tak za pomoci specializovaných pří-
strojů a  laboratorních experimentů 
i objektivně, na úrovni (psycho)fyzi-
ologických reakcí. Společnost HELLA 
AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., coby 
výrobce automobilových světlome-
tů, figuruje v  tomto projektu jako 
aplikační garant, který poskytne po-
třebné světelné vzorky a moduly pro 
laboratorní experimenty a  umožní 
tak srovnat objektivní charakteristi-
ky světelných zdrojů s  jejich subjek-
tivním vnímáním řidiči.

O výsledky projektu projevilo zájem 
také Ministerstvo dopravy ČR coby 
externí aplikační garant.
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Interaktivní 
odborné knihy 
 redefinice 
elektronického 
publikování 
v oblasti 
non fikce
Text: Dan Faltýnek
Foto: Jakub Čermák
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Projekt „Interaktivní odborné 
knihy – redefinice elektronického 
publikování v  oblasti non-fikce“ 
řešíme ve spolupráci s nakladatel-
stvím Nová Beseda a  Masaryko-
vou univerzitou. Cílem projektu 
je navrhnout nový formát elektro-
nické publikace, tzv. next booku. 
Naším záměrem je vytvořit něko-
lik elektronických publikací s  ce-
lou europaletou nových inter-
aktivních funkcionalit a  zároveň 
poskytnout jejich šablonu nakla-
datelstvím a komukoliv, kdo bude 
chtít podobným způsobem publi-
kovat svůj text. Od nového formá-
tu elektronické publikace si slibu-
jeme, že posune kulturu využívání 
digitálních technologií a promítne 
v  jednom čtecím rámci plasticitu 
současných informačních zdrojů.

V  současné době jsme dokončili 
první ze čtyř částí knihy s názvem 
Nejlepší plagiát. Ta čtenáři před-
stavuje lingvistické metody určo-
vání autorství textu, současně je 
ale zpracována jako série detektiv-
ního vyšetřování čtyř případů pa-
dělání textu. Na závěr má sloužit 
jako malá sociální síť na podvody, 
protože jen ten, kdo umí vytvořit 
nejlepší plagiát, je schopen jej od-
halit. Funkcionality použité v této 
knize se stanou součástí šablony 
budoucího next booku. Nejlepší 
plagiát je založen na paralelním 
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čtení několika textových linií, mezi 
nimiž může čtenář libovolně přechá-
zet a dle své chuti číst jednotlivé li-
nie textu, a to s ohledem na kompe-
tence v určování autorství, které při 
čtení textu získal.

První linie čtení obsahuje čtyři sou-
bory textů, jejichž část byla zplagi-
ována – jedná se např. o příspěvky 
z blogů s amatérskou literární tvor-
bou. Odhalit padělek tak může čte-
nář sám, na základě vlastních indicií, 
které v textu odhalí. Další linie před-
stavuje vyprávění o  kvalitativních 
a kvantitativních vlastnostech textu, 
které lze použít jako stopy vedoucí 
k odhalení plagiátu (frekvence slov-
ních druhů, gramatických tvarů a le-
xikálních forem, bohatství slovníku, 
Giniho koeficient apod.). Třetí linie 
doplňuje vyprávění o grafy, v nichž 
čtenář může sledovat, jak sledované 
vlastnosti textů proměňují vztahy 
mezi nimi (identifikované vlastnosti 
jsou použity ve shlukových analý-
zách). Ve čtvrté linii jsou na základě 
výsledků lingvistické analýzy podob-
nosti textů interpretovány. Tím-
to způsobem dochází k  usvědčení 
plagiátu.

Jednotlivé kroky v analýze jsou čte-
náři zpřístupněny, pokud sám prove-
de některé z  představených analýz 
– kniha čtenáři na základě zadaných 

parametrů analyzuje vybrané čás-
ti textů (navazujeme na předchozí 
TAČR, v  jehož rámci jsme vyvinuli 
software pro analýzu textu). Mezi 
liniemi čtení může čtenář volně pře-
cházet, kniha roluje mezi částmi, 
které spolu souvisí, poskytuje in-
formace o  frekvenci tvarů a  jejich 
vztahu k jednotlivým krokům analý-
zy. V pozadí jsou čtenáři k dispozici 
hesla vysvětlující lingvistické pojmy, 
analytické metody a další souvislos-
ti. Zároveň má čtenář možnost sdí-
let své poznámky s  dalšími čtenáři 
a  touto formou doplňovat výklad 
knihy. Na závěr si čtenáři mohou vy-
měňovat vlastní plagiáty a pokoušet 
se o jejich odhalení. Celé vyšetřování 
se odehrává v  konturách noire de-
tektivky, v níž čtenář nakonec hraje 
hru o nejlepší plagiát. Další knihou, 
která bude v  rámci projektu publi-
kována, je Filozofie fyziky – ta čte-
náře podobným způsobem jako Nej-
lepší plagiát připraví na porozumění 
teorii všeho.
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Na 
spolecné 
vlne 

Zatímco na půdě zahraničních univerzit je angažování 
akademiků v  politické sféře často zvykem, v  Česku je 
tento trend teprve v  plenkách. Nejen na téma univer-
zitní spolupráce s olomouckou radnicí jsme si povídali 
s Hynkem Melicharem, odborným asistentem z katedry 
politologie a evropských studií a zároveň olomouckým 
zastupitelem a předsedou místního sdružení Olomouc.

Text: Sára Davídková
Foto: archiv H. Melichara



26

 

Co Vás přivedlo k  České pirátské 
straně? Byla to zkušenost nebo 
třeba konkrétní osoba? 
 Byla to částečně osobní zku-
šenost, protože jsem se s  místními 
Piráty stýkal ještě před vstupem do 
strany. A konkrétně k České pirátské 
straně mě přivedla ideová blízkost 
a skutečnost, že to pro mě byla prv-
ní politická strana na české scéně, do 
které mi dávalo smysl vstoupit.
 
Když říkáte, že jste se s  místními 
Piráty stýkal již dříve, byli to pře-
vážně přátelé, nebo třeba rodina?
 Částečně přátelé. Chodil jsem 
na schůze, protože jsou všechny ve-
řejné, ať už schůze místního či kraj-
ského sdružení nebo akce jako pivo 
s poslancem Vojtou Pikalem. Postup-
ně jsem se s nimi seznámil a rozhodl 
se přidat. 

Kdy jste si uvědomil, že chcete ak-
tivně zasahovat do politického 
dění v Olomouci?
 S touto myšlenkou jsem si po-
hrával už delší dobu, protože jsem 
dlouhodobě nespokojený s  tím, co 
se děje v  politice jak na celostátní, 
tak lokální úrovni. Akorát jsem si 
nedokázal vybrat stranu, do které 
bych mohl s čistým svědomím a rád 
vstoupit. 

Pokud byste nebyl navržen jako 
volební lídr olomoucké kandi-
dátky v  loňských komunálních 

volbách, šel byste do toho i z vlast-
ní iniciativy?
 Určitě šel. Pro mě to nebylo 
o tom, jestli budu nebo nebudu líd-
rem. Pro mě spíš bylo překvapením, 
že ta nominace přišla. Byl jsem tou 
dobou ve straně relativně krátce, tak-
že jsem vlastně ani neočekával, že se 
hned dostanu na tuhle pozici. Za dů-
věru, kterou jsem dostal, jsem vděč-
ný. Na komunálních volbách a dalších 
aktivitách bych se podílel, i kdybych 
lídrem zvolen nebyl.

Na FF je více akademiků, kteří se 
angažují v  České pirátské straně. 
Je to v akademickém prostředí ob-
vyklé, nebo je to spíše rarita? 
 Jsme hned tři zastupitelé z řad 
FF UP – já, Viktor Tichák a Andrea Ha-
náčková, která je s námi v koalici Pi-
ráti a Starostové, ale je nestraník za 
Starosty. V  českém prostředí pořád 
převažuje ten pocit, že politika je ně-
jaké svinstvo, od kterého by se slušní 
lidé měli držet dál. Ale to je přesně 
ten důvod, proč politika vypadá tak, 
jak vypadá. 
 V některých západních zemích 
je však běžné, že jsou lidé aktivní i ve 
veřejném životě, a to třeba i v rámci 
politických stran. U nás má nálepka 
politika pořád do značné míry nega-
tivní konotace. Možná i proto se řada 
lidí bojí a nechce do politiky vstoupit. 
Jsem rád, že my tři jsme toto důležité 
rozhodnutí udělali.
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Takže byste uvítal, kdyby bylo víc 
takových.
 No samozřejmě. Čím víc pocti-
vých lidí s vizemi do politiky vstoupí, 
tím je pochopitelně větší naděje, že 
se politická kultura u  nás nějakým 
způsobem promění. 

Ve výsledku je tedy propojení aka-
demické sféry s tou politickou spí-
še výhoda?
 Tohle striktně odděluji a  mu-
sím oddělovat. Samozřejmě na uni-
verzitní půdě nemůžu propagovat 
žádnou politickou stranu a  ani tak 
nečiním. Ale práce s  mladými lidmi 
mě baví, rád poslouchám jejich názo-
ry. Kromě toho se zaměřuji spíše na 
mezinárodní politiku, takže ani čes-
kou politiku v rámci svých kurzů se 
studenty neřeším. 

Jsou na olomoucké radnici zastou-
peni i lidé z univerzity, kteří repre-
zentují jiné politické strany? 
 Jsou. Dokonce v radě města je 
náměstek pan doc. Konečný, který 
působil na katedře historie a teď se, 
pokud vím, přemístil na pedagogic-
kou fakultu. V našem zastupitelském 
klubu Pirátů a Starostů máme i pana 
Josefa Suchánka. Ten sice není akade-
mickým pracovníkem, ale jako ředitel 
Správy kolejí a menz je také zaměst-
nancem univerzity, takže je nás tam 
víc.

V  jakých rovinách spolupracuje 

olomoucká radnice s  Univerzitou 
Palackého? 
 Radnice by měla v ideálním pří-
padě brát univerzitu jako velmi dů-
ležitého město-tvárného   partnera, 
největšího zaměstnavatele v regionu. 
Nejsem si však zcela jistý, že tomu tak 
vždy je. 

Máte na mysli nějaký problematic-
ký bod v rámci spolupráce?
 Je to spíš takový symbolicko-
-technický detail z  poslední doby, 
kdy se řešily dotace, které šly na akce 
pořádané univerzitou. Nové vede-
ní radnice přišlo s novým systémem 
přidělování dotací, kdy se součásti 
univerzity zapojily do jednotlivých 
dotačních titulů a podávaly regulérní 
žádosti, což v  zásadě není nic proti 
ničemu. Každopádně jednu dobu ne-
bylo jisté, zda na ty peníze univerzita 
vůbec dosáhne. Ze symbolického hle-
diska, minimálně nějakého vstřícné-
ho gesta, to nějakou dobu nevypada-
lo ideálně.
 Město by především mělo vy-
užít toho, že je zde špičková univer-
zita, a  mělo by úzce spolupracovat 
s  jejími odborníky a  využívat jejich 
expertiz, zejména při zavádění praxe 
tzv. „smart city“.

Jaké jsou Vaše profesní plány do 
budoucna? 
 Jsem na Univerzitě Palackého 
a filozofické fakultě velmi spokojený. 
Na naší katedře si v podstatě nemám 



28

na co stěžovat, takže do budoucna 
rád zůstanu členem. Momentálně 
jsem i  na kandidátce České pirát-
ské strany pro volby do Evropského 
parlamentu, ale až v té spodní části, 
příliš tedy nepředpokládám, že by to 
vyšlo. Takže se nadále budu věnovat 
své práci na univerzitě a v zastupitel-
stvu a  v Odborné komisi pro vnější 
vztahy a  komisi městské části Olo-
mouc – západ.
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Za oponou 

Jiří Chmel je univerzitním technikem přípravy sta-
veb Filozofické fakulty UP. V souvislosti s probíha-
jícími rekonstrukcemi prostor FF jsme si společně 
povídali nejen o  průběhu stavebních prací a  plá-
nů, ale také o  tom, co vše taková práce obnáší. 

Text: Sára Davídková
Foto: Jakub Čermák
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Objekt budov Filozofické fakul-
ty UP v  ulici Křížkovského je 
poměrně rozsáhlý prostor k re-
konstrukci. Bylo pro Vás těž-
ké držet se plánů, které jste si 
stanovili?
 Těžké ne, vždy je ale u tako-
vého projektu nutné sladit v proce-
su plánování představy, které stojí 
na počátku, jako motivace k  jeho 
realizaci, a  pak taky možnosti, 
které ve stávajících objektech lze 
uskutečnit. V  průběhu času vždy 
dochází ke  změnám, doplněním 
a  úpravám představ narážejících 
např. na technické možnosti nebo 
finanční limity.

Máte nějaké zkušenosti s  po-
dobnými zakázkami nebo se jed-
nalo o Váš první projekt tohoto 
typu?
 Za roky své praxe jsem měl 
možnost být účasten mnoha akcí, 
výstavby nových objektů i  rekon-
strukcí – zahrnují např. rekon-
strukci nemocnice, policejního 
ředitelství, zámku, několika histo-
rických budov, výstavby souboru 
obytných domů, komerčního ob-
chodního centra až po běžné ro-
dinné domy.

Nakolik se liší práce na architek-
tonických zakázkách pro státní 
univerzitu od těch pro soukro-
mý sektor? 
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 Pokud jde o stavební zakázku, 
vždy je prioritní dodržet kvalitu pra-
cí, předpokládané náklady a termíny 
výstavby. To jsou základní ukazatele, 
které jsou pro všechny zakázky shod-
né a  které požaduje splnit každý – 
stát i soukromý investor.
 Rozdílný je pak způsob zpra-
cování administrace projektu. U sou-
kromého sektoru je snaha o  co nej-
menší zátěž a zjednodušení procesů, 
zatímco státní sektor je zatížen vel-
kou administrativní zátěží, kterou 
díky platným zákonům nelze příliš 
zjednodušit. To se týká celého proce-
su od přípravy přes realizaci k dokon-
čení díla. Je to dáno tím, že převáž-
ná většina finančních prostředků je 
poskytována ve formě dotací, které 
podléhají poměrně přísné kontrole.

Vyskytly se v průběhu rekonstruk-
ce budov nějaké neočekávané 
problémy? 
 Jestliže se pustíte do obnovy 
stávajícího objektu, téměř vždy na-
stanou situace, které neočekáváte. 
Například při rekonstrukci objektu 
Křížkovského 10 bylo v  objektu na-
lezeno více než 490 lidských ostatků 
z bývalého hřbitova. Takže o překva-
pení není nikdy nouze. Řešení tako-
vých situací je vždy individuální, po-
dle rozsahu nálezu a jeho dopadu do 
předpokládaného využití dotčeného 
prostoru.

V  jaké fázi je nyní rekonstrukce 

poslední budovy FF, která se na-
chází na tř. Svobody?
 Jsme ve fázi před ukončením 
veřejné obchodní soutěže, očekává-
me řadu nabídek. Následně proběh-
ne vyhodnocení, uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným zhotovitelem a za-
čne samotná stavba. 

Můžete mi prozradit, zda půjde 
čistě o  rekonstrukci stávajících 
prostor, nebo v  budově přibude 
něco nového?
 V  první fázi půjde o  rekon-
strukci stávajících prostor. V  letech 
následujících by mohlo dojít k úpra-
vě podkroví objektu, které je dnes 
nevyužité, a  k  celkové rekonstrukci 
a nástavbě objektu ve dvorní části.

Můžete nám říct bližší informace 
k  tomu, jak by mělo vypadat vý-
zkumné centrum sociální antro-
pologie, andragogiky a  sociologie, 
které by mělo být po rekonstrukci 
nově přístupné?
 Mohu se vyjádřit ke stavební 
části, samotnou ideovou náplň a du-
cha výzkumného centra obstarají 
zodpovědní pracovníci.
 Úkolem stavbařů bude provést 
rekonstrukci všech vnitřních prostor 
podle zadání. Obsahem tedy bude 
úplná obnova všech sítí technického 
vybavení – vytápění, elektro, datové 
sítě, vodovod a kanalizace. Dále všech 
povrchů, tzn. stěny, podlahy, stro-
py, dveře. Samostatnou částí bude 
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instalace audio a video techniky, vy-
bavení poslucháren a pracovišť.
Vnitřní prostředí pro pobyt také 
zlepší instalace klimatizace.

Držíte se stále časových plánů, 
nebo se rekonstrukce protáhly?
 Snažíme se držet harmono-
gramu. Na dodržení termínů závisí 
v našem případě zejména organizace 
výuky. Určitě není příjemné, když je 
vlivem zpoždění nutné provádět ne-
předpokládané přesuny osob a  stu-
dentů. Při rekonstrukcích budov 
často narážíme na situace, které vy-
žadují řešení, posouzení, odsouhlase-
ní nového řešení atd. To vše je prová-
zeno časovým prodlením. 

Jak dlouho už pro Univerzitu Pa-
lackého pracujete?
 Letos to bude šest let.

Co Vás k  práci pro univerzitu 
přivedlo?
 Náhoda, kdy jsem byl osloven 
o běžnou radu v oblasti stavebnictví 
a následně jsem se zde „zdržel“ pět 
let.

Jak vypadá Vaše pracovní rutina? 
Můžete nám jako laikům přiblížit, 
čím přesně se zabýváte?
 Domnívám se, že se nejedná 
o  nic kdovíjak atraktivního. Ve fázi 
přípravy stavby je to organizace pro-
jektových činností, koordinace poža-
davků od investora, jejich předávání 

projektantům, jednání s  úřady atd. 
a  celková organizace procesu 
projektování. 
 Ve fázi výstavby je to hlavně 
dohled nad prováděním stavby, kon-
trola plnění harmonogramu, finanč-
ního plánu, organizace kontrolních 
dní a  spousta dalších činností, aby 
stavba běžela ke spokojenosti inves-
tora. A k tomu administrativa, které 
je opravdu hodně.
 Máte po ukončení rekonstruk-
ce komplexu FF UP naplánovaný něja-
ký další dlouhodobější projekt?   
 V  současné době žádný ne-
organizuji. Z  časového hlediska již 
není možné zvládnout více. S blížícím 
se koncem současného projektu se 
budu zajímat o to, kde bych mohl být 
co platný. 
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