
 

 

Výtah informací z motitorovací zprávy o plnění cílů projektu 
 
 
 
 
I. Příprava studijních opor inovovaných a nových kurzů 
- Během monitorovaného období pokračovala dle harmonogramu KA1 příprava studijních opor 
inovovaných a nových kurzů, a to ve třech formách: učebnice, skriptum, reader (přehled všech 
připravovaných studijních opor inovovaných a nových kurů viz. příloha k MZ z ledna 2012).   

 
- Příprava studijních opor probíhala,  stejně tak jako v uplynulém období, v koordinaci jednotlivých 
garantů kurzů. Výsledkem, odpovídajícím záměru projektu, budou 4 učebnice, 4  skripta a 8 readerů. 

 
- Byly specifikovány formální a obsahové požadavky připravovaných textů.  

 
- Dále byla stanovena metodologie jednotlivých studijních podpor, která byla odvozena a ověřena 
jednak na základě cenných předchozích zkušeností jednotlivých garantů kurzů, druhak pak na 
základě zpětné vazby cílové skupiny, získané během realizace pilotního ověření některých vybraných 
kurzů během LS 2012 (evaluační dotazníky z pilotně realizovaných kurzů, více podrobností k 
realizaci KA3 a seznam pilotně ověřených kurzů viz. popis realizace KA3). 

 
- Garanti jednotlivých kurzů pořídili soupis sekundární i primární literatury, kterou bude třeba 
pořídit v rámci realizace pilotního ověření jednotlivých kurzů. Soupis literatury byl předán 
koordinátorovi KA1 a jednotlivé tituly jsou postupně pořizovány tak, aby byly k dispozici cílovým 
skupinám v příruční  knihovně CJS.  

 
- Koordinátor KA1 ustanovil dvě garantky editorské přípravy studijních opor. V kooperaci s 
Vydavatelstvím UP byl stanoven harmonogram tisku připravovaných brožur. 

 
- Byly podniknuty nutné kroky k získání autorských práv na otištění textů či výňatků z textů primární 
literatury v rácmi jednotlivých studijních opor (týká se především „čítanek“) 

 
- Během pravidelných porad řešitelského týmu, kterých se účastnili i domácí a zahraniční odborníci z 
partnerských i jinak kooperujících institucí, byly diskutovány a řešeny postupy a případné těžkosti, 
které se vyskytly během přípravy textů studijních opor.  

 
- Do připravovaných textů studijních opor se promítly i aktualizace a změny, stanovené na základě 
zpětné vazby cílových skupin z pilotního ověření inovovaných a novýh kurzů v rámci KA3 
(podrobný popis viz. popis realizace KA3). 
 



 

 

- Vzhledem k tomu, že příprava studijních opor se ukázala jako časově velmi náročná, rozhodl se 
realizační tým vzhledem k dosavadnímu plnění harmonogramu projektu prodloužit dobu realizace 
příprav studijních opor minimálně o následující monitorované období. Vybrané části textů 
připravovaných opor budou použity již při pilotním ověření inovovaných a nových kurzů v ZS 
2012/13. 

 
- Termín odevzdání rukopisů k ediční přípravě byl stanoven na říjen/listopad 2012. 
 
 
 
 
 
II. Příprava nové informační brožury CJS 
 
- Dle harmonogramu projektu byla realizována příprava nové informační brožury CJS, obsahující i 
základní informace o realizovaném projektu ESF. 
 
Klíčová aktivita „Inovace akreditovaného studijního programu Judaistika a vytvoření studijních opor 
pro inovované a nové kurzy“ je v zásadě naplňována dle harmonogramu projektu.  
Během monitorovaného období se realizační tým soustředil především na realizaci druhé části KA1, 
tedy na přípravu studijních opor inovovaných a nových kurzů. Jako velmi přínosné se ukázaly 
především konzultace se zahraničními odborníky, kteří již mají zkušenosti s realizací podobných 
projektů. 

 

 

 
I. Příprava studijních opor inovovaných a nových kurzů 

 
- V koordinaci jednotlivých garantů kurzů byly specifikovány formální a obsahové požadavky 
připravovaných textů 4 učebnic, 4  skript a 8 readerů. 

 
- Na základě konzultace se zahraničními i domácími odborníky (Shiri Zuckerstaetter, Abraham 
David, Wolfgang Wieshaider, Luděk Štipl) byla stanovena metodika jednotlivých studijních opor. 

 
- Byly určeny dvě pracovnice (Mag. Veronika Olšanská, Mag. Daniela Bartáková), zodpovědné za 
editorskou přípravu studijních opor. 

 
- Byla vyjednána autorská práva k otištění textů či výňatků textů v rámci studijních opor (tzv. 
čítanková část) 

 



 

 

- Ukázalo se, že na základě zpětné vazby, získané od cílových skupin během pilotního testování 
inovovaných a nových kurzů v rámci KA3 (tzv. „nanečisto, tedy s předstihem oproti dle 
harmonogramu projektu plánovaného spuštění pilotního ověření kompletního kompendia 
inovovaných a nových kurzů) byly zjištěny důležité aktualizace a změny, které by bylo vhodné 
zapracovat do textů studijních opor k jednotlivým kurzům. Realizační tým se shodl na tom, že 
studijní opory by měly být až výsledkem ukončeného inovačního procesu. Vzhledem ke snaze o 
bezpodmínečné kvalitní provedení studijních opor a faktu, že tyto texty by měly sloužit i po 
skončení projektu jako kvalitní studijní materiály k nadále realizovaným kurzům, bylo rozhodnuto o 
prodloužení realizace této části klíčové aktivity minimálně na další monitorovaní období. Při realizaci 
pilotního ověření inovovaných a nových kurzů v ZS 2012/13 budou jako výukový materiál využity 
jednotlivé části těchto připravovaných studijních opor. 

 
- Termín odevzdání rukopisů připravovaných studijních opor byl aktuálně stanoven na říjen/listopad 
2012, tak, aby studijní opory byly k dispozici minimálně během  následujícího pilotního ověření 
inovovaných a nových kurzů u všech cílových skupin v rámci KA3 a KA4 v posledním 
monitorovaném období projektu.  
 
- Byl pořízen soupis primární a sekundární literatury potřebné k jednotlivým inovovaným a novým 
kurzům kompendia.  
 
- Během monitorovaného období se realizační tým sešel k celkem 6 poradám (zápisy z porad a 
prezenční listiny jsou archivovány na sekretariátě projektu) 
 
 
II. Příprava nové informační brožury CJS 
 
- Byl sestavena pracovní verze textu a grafické podoby nové informační brožury CJS, obsahující 
základní inrofmace o projektu. Pracovní verze textu inovované informační brožury CJS je 
archivována na sekretariátě projektu. 
 
 
- Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o prodloužení realizace KA1 minimálně na další 
monitorované období, bude realizační tým pod vedením garantů jednotlivých kurzů pokračovat v 
přípravě textů studijních opor k jednotlivým kurzům kompendia.  

 
- Ke konci následujícího monitorovaného období by připravované texty měly být připraveny k 
vypracování odborných posudků. 

 
- V první půli následujícího monitorovaného období bude ukončena příprava textu nové brožury 
CJS. Brožura by měla být vytištěna v září 2012 tak, aby mohla od začátku ZS 2012 sloužit jako zdroj 
informací o inovovaném studijním oboru Judaistika. Dějiny a kultura Židů.  



 

 

 
- V rámci centrální aktualizace textů pro veletrh Gaudeamus a Aeduca budou zohledněny i 
informace o projektu a nabídky inovovaných a nových textů, vytvořených v rámci projektu. Na 
těchto veletrzích budou distribuovány nové informační brožury CJS s informacemi o projektu a 
letáky projektu. 

 
- Nadále bude zajištěn chod knihovny a bude aktualizován  katalog knižního fondu CJS. 

 
- Průběžně bude aktualizována i webová stránka CJS a projektu ESF. V průběhu první fáze 
následujícího monitorovaného období na ní bude zveřejněna i elektronická verze nové informační 
brožury CJS. 

 
- Bude dokončena a plně zprovozněna anglická mutace webových stránek CJS. 
 
- CJS si vytvořilo v rámci České republiky fungující síť institucí, se kterými pravidelně kooperuje. 
Z předchozího dotazníkového průzkumu, z monitorovací zprávy pro předešlý akademický rok a také z praxe 
se ukazuje prozatím jako nejefektivnější forma spolupráce vzájemné sdílení přednášek, popř. výukových 
kurzů. Také pořádání společných akcí, besed a výstav se jeví jako vhodný způsob, jak propojit aktivity 
jednotlivých organizací, které se v nejrůznější odborné i popularizační míře věnují výzkumu v oblasti Jewish 
Studies.  

 
- Realizační tým sestavil Dohodu o spolupráci, kterou příslibila podepsat většina níže uvedených institucí. 

 
- Dané instituce byly zahrnuty do interaktivní mapy zveřejněné na webových stránkách CJS   

 
- Uvedené instituce byly rovněž přizvány na konference, jež se budou konat v následujícím ZS 2012. 
 
- CJS nadále pokračuje ve spolupráci a rozvíjí ji s následujícími institucemi: 
 

Ústav Blízkého východu a Afriky, FF UK Praha 
Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU Plzeň 
Brněnská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea, Praha 
Respekt a tolerance: Dokumentace židovské historie a kultury Loštice, Mohelnice a Úsov 
Židovská obec Olomouc 
Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Praha, Centrum pro studium literatury holokaustu 
Muzeum Kroměřížska 
Dny židovské kultury Olomouc 
Muzeum Českého lesa 
Jewish Studies at Central European University, Budapest 
Chaim Frank: Dokumentations-Archiv für jüdische Kultur und Geschichte  

 
- CJS v uplynulém monitorovacím období nově navázalo užší spolupráci s těmito institucemi: 
 
Centrum židovských studií, FF UK Praha 



 

 

Fakulta humanitních studií UK Praha 
Muzeum Prostějovska 
Bejt Simcha, Židovská liberální organizace v Praze 
Elaia o.s., pořadatel židovského festivalu Templfest v Ostravě 
 
- CJS navázalo v rámci projektu i úzký kontakt s Muzeem Sefardi v Toledu (Španělsko). Momentálně je 
projednávána smlouva, na základě které by mohli studenti CJS realizovat modul Praxe a stáž právě pod 
vedením odborníků v Muzeu Sefardi Toledo. Podpis smlouvy však vázne na normách právního oddělení UP. 
 
- Ve spolupráci s partnerskou organizací Muzeum Prostějovska byla započata příprava společné výstavy 
Židovský Prostějov. Na přípravě výstavních panelů se podílejí v rámci modulu Praxe a stáž studentky CJS. 

 
- CJS dále pořádalo pravidelný cyklus judaistických přednášek pro veřejnost, v jehož rámci navazovalo 
širokou interdisciplinární spolupráci s jednotlivými badateli z domácího prostředí i ze zahraničí, stejně tak i 
s institucemi, na kterých působí . V uplynulém semestru zde vystoupili tito přednášející: 
 

1. Zuzana Peterová: Přenos traumatu šoa na další generaci 
2. Hana Mayer: Chvála ženy statečné - žena v současném judaismu 
3. Tomáš Hrbek: Alice Pastorová-Flachová: tanec jí zachránil život 
4. Jiří Holý: Židé a antisemitismus v české próze přelomu 19. a 20. století 
5. Jaroslav Klenovský: Židovské památky a architektura synagog Olomoucka 
6. Abraham David: The Hebraist Johan Christoph Wagenseil and his relationship with Jewish scholars 

in the second half of the 17th century 
- CJS v uplynulém monitorovacím období nově navázalo užší spolupráci s několika institucemi – výčet viz 
předchozí popis klíčové aktivity. 

 
- Tyto instituce byly zahrnuty do interaktivní Mapy judaistických institucí, zveřejněné na webu CJS a projektu 
ESF 
 

- Byla vytvořena Dohoda o spolupráci, která byla nabídnuta všem již registrovaným i novým partnerským a  
spolupracujícím institucím. 

 
- Centrum judaistických studií se spolu se výše uvedenými institucemi v uplynulém letním semestru 2012 
podílelo  na těchto vzdělávacích a badatelských aktivitách a projektech. 

 
1. Keeping the Memory Alive: Children in the Holocaust (Zachování živé paměti – Děti za holocaustu): 

Výstava vzešlá z mezinárodní studentské soutěže o nejlepší plakát k Mezinárodnímu dni památky 
obětí holocaustu byla uspořádána ve spoluprácí s ŽO Olomouc pod záštitou děkana FF UP v 
Olomouci Jiřího Lacha v prostorách děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého ve dnech. 
Slavnostní vernisáž se konala 1. února 2012 a představila zde 16 vítězných plakátů. 

2. VZPOMÍNKA (13.3.-30.3. 2012): výstava fotografií Jindřicha Buxbauma. Slavnostní vernisáž za 
účasti autora se uskutečnila dne 13. 3. 2012 v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Jindřich 
Buxbaum se ve svých fotografiích věnuje převážně židovské tématice. Má za sebou výstavy, jejichž 
námětem se stal všední život v Izraeli, holocaust, je autorem cyklu reportážních fotografií z 



 

 

operačních sálů. Vernisáž černobílých fotografií pořízených v táborech Terezín, Osvětim a Treblinka 
bude věnovánaotci fotografa, který věznění v koncentračních táborech přežil. 

 
- V rámci inovovaného kurzu Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost, který byl pilotně realizován v LS 
2012, vystoupilo celkem 8 přednášejících, zahraničních i domácích odborníků. Bylo vytvořeno kompendium 
kurikul jejich přednášek. 

 
- Byla vytvořena elektronická a tištěná pozvánka a program třídenní konference "Judaistika v moderním 
světě", která se bude konat v listopadu 2012. Pozvánka s programem bude zaslána všem spolupracujícím 
institucím i potenciálním novým zájemcům o spolupráci v září 2012. 

 
 
Plánované akce pro následující ZS 2012: 
 
- V listopadu 2012 bude realizována třídenní konference „Judaistika v moderním světě: Judaism and Jewish 
Studies in the Modern World“ (17.-18. listopad 2012)  
 
- Výsledkem bude mimo jiné i vytvoření návrhu společných výukových jednotek, jejichž pilotní ověření bude 
následovat v klíčové aktivitě 4 
 
- Realizační tým začne spolupracovat s partnerskými institucemi na vytvoření kurikul 2 společných výukových 
jednotek (blokových seminářů) 
 
- Z realizované konference bude pořízena fotodokumentace, prezenční listina a čestná prohlášení 
zahraničních expertů 
 
- Bude stanovena struktura sborníku z konference a realizační tým začne shromažďovat a připravovat pro tisk 
texty z konference. 
 
- V následujícím semestru se kromě pravidelného Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost, na kterém 
vystoupí např. doc. Blanka Soukupová z FHS KU v Praze, Mgr. Marta Malá z Nadačního fondu obětem 
holokaustu aj., budou konat dvě významná sympozia, kterých se zúčastní rovněž kooperující instituce a 
jejichž pořadatelem je CJS: 
 

1. Central European Jewish Studies - The students' voice - 3rd International Students’ Workshop 

 
2. CFP: "The Land in Between – Three Centuries of Jewish migration to, from and across Moravia, 

1648-1948" (Nov. 18-20, 2012) 
 
- Bude vytvořen program a pozvánka k těmto významným akcím. 
 
- Bude vytvořen seznam oslovených institucí, kterým bude zaslána pozvánka i program. 
 
- Ze všech konaných akcí bude pořízena zpráva o průběhu a fotodokumentace, které budou následně 
uveřejněny v univerzitních informačních periodicích (Žurnál UP) 



 

 

 
- CJS bude nadále usilovat o prosazení podpisu smlouvy s Muzeem Sefardi v Toledu. Spolupráce s touto 
zahraniční judaistickou organizací by zásadně přispěla ke zvýšení prestiže CJS a především k rozšířila 
možnosti získání zkušeností a následného uplatnění studentů a absolventů oboru Judaistika.  

 
- Bude dokončena příprava výstavních panelů a realizována společná výstava ve spolupráci s partnerkou 
organizaci Muzeum Prostějovska 
 
 
 
 
 

I. Pilotní ověření inovovaných a nových kurzů v rámci UP  
 
- Přestože pilotní ověření a spuštění kompletního kompendia inovovaných a nových kurzů je  
plánováno až od ZS 2012, tedy od 9/2012, bylo díky dobré organizaci i v tomto monitorovaném 
období, tedy během LS 2012, možno předběžně pilotně otestovat velkou většinu nových či 
inovovaných kurzy kompendia v interdisciplinární podobě.  
 
- Všechny inovované a nové kurzy, určené k předběžnému pilotnímu testování byly začleněny do 
rozvrhu CSJ a zařazeny do systému STAG tak, aby informace o nich byly zájemcům dostupné i na 
webových stránkách. 
 
- Byly zajištěny prostory pro výuku/pilotní ověření inovovaných a nových kurzů v praxi. 
 
- V koordinaci garantů kurzů byly ke všem pilotně ověřeným kurzům vypracovány zápisy o realizaci 
práce s cílovou skupinou, archivovány prezenční listiny a evaluační dotazníky. 
 
- Na základě zpětné vazby cílových skupin byly stanoveny nutné změny či aktualizace obsahů 
jednotlivých kurzů. Tyto změny se promítly i do obsahu studijních opor k jednotlivým kurzům.  
 
- Realizace terénního blokového kurzu, naplánovaná v rámci inovace  kurzu „Židovské památky na 
střední Moravě“, byla z důvodu větší kompatibility s rozvrhem ZS 2012/13 přesunuta na následující 
semestr. 
 
- Jedním z nejdůležitějších bodů monitorovaného období v rámci KA1 bylo i pilotní ověření 
funkčnosti stávající podoby kurikula nového předmětu „Praxe a stáž“. Modul byl v LS 2012 
realizována pilotně ve spolupráci s hlavní partnerskou organizací Respekt a tolerance.  
 
- Během monitorovaného období pokračovala realizace kurzu „Cyklus judaistických přednášek pro 
veřejnost“. (Podrobný popis viz. popis realizace KA2) 
 



 

 

- „Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost“ byl na základě požadavků cílové skupiny nabídnut 
v LS 2012 ve formě pilotního ověření i studentům kombinovaného studia oboru Germanistika.  
 
 
 
 
 
 
 
II. Vytvoření motivačního dopisu a nabídkového edukačního katalogu pro cílové skupiny 
 
- Dle harmonogramu projektu byl jako příprava před spuštěním pilotního ověření kompletního 
kompendia inovovaných a nových kurzů vytvořen pod vedením garantky Mgr. Veroniky Olšanské 
seznam institucí oslovených v rámci projektu.  
 
- Vznikla databáze kontaktních osob v rámci oslovených institucí. 
 
- Dále byla vytvořena a odsouhlasena struktura motivačního dopisu, který bude provázet nabídkový 
edukační katalog projektu. Motivační dopis má za úkol seznámit potenciální účastníky inovovaných 
a nových kurzů se záměry a cíly projektu a shrnout základní informace, obsažené v nabídkovém 
katalogu. 
 
- Paralelně vznikala i struktura nabídkové edukačního katalogu pro všechny cílové skupiny, tzn. pro 
studenty ostatních oborů a fakult UP,  studenty ostatních VŠ v ČR a pro studenty 
 
I. Předběžné pilotní ověření vybraných inovovaných a nových kurzů v rámci UP 

 
- Vzhledem k dobrému časovému rozvrhu a přípravě bylo možno s předstihem pilotně otestovat 
realizaci několika dalších inovovaných a nových kurzů. Toto testování „nanečisto“, realizované ještě 
před dle harmonogramu projektu plánovaným spuštěním pilotního ověření kompletního kompendia 
inovovaných a nových kurzů, se ukázalo jako velmi přínosné, a to především díky zpětné vazbě, 
získané od cílových skupin v rámci UP na základě evaluačních dotazníků. Aktualizace a změny, 
vyplývající ze zjištěných faktů byly zapracovány do připravovaných textů studijních opor 
jednotlivých kurzů.  
 
- Některé s předstihem pilotně realizované kurzy, především pak „Cyklus judaistických přednášek 
pro veřejnost“, se vzhledem ke své interdisciplinárnosti a otevřenosti jak pro odbornou tak laickou 
veřejnost osvědčily mimo jiné i jako ideální prostředek k zefektivnění dopadu a propagace projektu. 
 
- Na základě evaluačních dotazníků účastníků pilotního ověření modulu „Praxe a stáž“, 
realizovaného během LS 2012 ve spolupráci s partnerskou organizací Respekt a tolerance, si 



 

 

realizační tým ověřil, že se tento kurz stane jednak velmi důležitou položkou pro absolutorium 
studentů CJS, umožňující jim následné lepší uplatnění na trhu práce, a zároveň slouží jako účinný 
prostředek k prohloubení spolupráce s dalšími partnerskými institucemi. V následujícím období, tedy 
v ZS 2012/13 bude tedy modul „Praxe a stáž“ realizován opět ve spolupráci s partnerskou 
organizací Respekt a tolerance. V případě podpisu dohody bude spolupráce rozšířena o instituci 
Museum Sefardi v Toledu. 
 
Během LS 2012 byly předběžně pilotně realizovány tyto inovované a nové kurzy: 
 

 Inovovaný interdisciplinární kurz „Izraelsko-palestinský konflikt. Izraelská politika v 
kontextu izraelsko-palestinského konfliktu“ (Mgr. Delana Mikolášková) 

 Nový kurz „Arabština pro začátečníky“ (Ali Kassem) 

 Inovovaný interdisciplinární kurz „Úvod do judaismu pro nejudaisty“ (Mgr. Jakub Rališ-Mgr. 
Petr Papoušek) – realizovaný ve spolupráci s partnerskou organizací Židovská obec v 
Olomouci 

 Inovovaný kurz „Moderní hebrejština pro mírně pokročilé“ (PhDr. Lenka Uličná) 

 Nový interdisciplinární kurz „Moderní židovské dějiny v ortodoxní perspektivě: 
Interdisciplinární seminář.” (MA. Tamas Visi, Ph.D., Mgr. Marie Crhová, Ph.D.) 

 Inovovaný interdisciplinární kurz „Úvod do židovské filozofie“ (Mgr. Jakub Rališ) 

 Nový interdisciplinární kurz „Židovské a státní právo v kontextu“ (Mag. Wolfgang 
Wieshaider, Ph.D.) 

 Inovovaný interdisciplinární kurz „Moderní hebrejská literatura“ (PhDr. Lenka Uličná-
zahraniční lektorka Shiri Zuckerstaetter)- seminář realizován blokovou formou 

 Nový interdisciplinární kurz „Archivnictví pro judaisty. Četba pramenů k dějinám 
moravských Židů“ (Mgr. Veronika Olšanská) 

 Inovovaný  interdisciplinární kurz „Židovské památky na střední Moravě“ (Mgr. Daniel 
Soukup) 

 Nový interdisciplinární multimediální kurz „Izraelský film“ (Mag. Louise Hecht, Ph.D. - 
Mgr. Jakub Rališ) 

 Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost (Mgr. Daniel Soukup) 

 Modul „Praxe a stáž“ (Mgr. Ivana Bednaříková Procházková-Mgr. Miroslav Dyrčík).  

 - Bude vytvořen seznam všech osob (tedy ze všech cílových skupin) přihlášených do 
vzdělávání, který bude aktualizován  

  

 - Na přelomu srpna/září 2012 bude všem přihlášeným účastníkům projektu zaslán 
informační dopis a průvodce po studiu, obsahující informace k realizaci výuky kurzů a odkaz 
na podrobné informace na webových stránkách.  

  



 

 

 - Všem nepřijatým zájemcům o účast v projektu bude zaslán informační dopis s odkazem na 
možnost zápisu v následujícím semestru 

  

 - Bude vytvořena databáze dalších potenciálních zájemců o studium 

  

 - V LS 2012, tedy od poloviny září 2012 bude spuštěna ostrá verze pilotního ověření 
kompletního kompendia inovovaných a nových kurzů pro cílovou skupinu v rámci UP, tedy 
studenty studijního oboru Judaistika a studenty FF UP a studenty jiných fakult UP. Vyučující 
jednotlivých kurzů budou při výuce využívat části textů z připravovaných studijních opor. 

  

 - Na základě další zpětné vazby od cílové skupiny (evaluační dotazníky, pravidelné pracovní 
schůzky s partnerskými institucemi, podílejícími se na realizaci modulu Praxe a stáž) budou 
vyhodnoceny případné změny, které budou zohledněny v kurikulech jednotlivých kurzů, 
případně budou ještě zapracovány do textů připravovaných studijních opor. 

  

 -  Ke všem pilotně ověřeným kurzům budou vypracovány zápisy o realizaci práce s cílovou 
skupinou a budou zajištěny prezenční listiny a evaluační dotazníky. Bude pořízena i 
fotodokumentace. 

  

 - Zkušenosti, získané během pilotního ověření  kompletního kompendia inovovaných a 
nových kurzů pro cílovou skupinu v rámci UP budou zohledněny i v rámci pilotního ověření 
kurzů studenty jiných VŠ. 

   

 - Koordinátor KA1 bude za podpory celého realizačního týmu a patrnerských ogranizací 
pokračovat v rozvoji realizace a aktualizaci obsahu modulu „Praxe a stáž“ dle zpětné vazby 
studentů CJS i odběratelů/partnerských organizací.  Na základě pozitivních zkušeností z 
uplynulého LS 2012 bude modul Praxe a stáž využíván nadále i jako prostředek pro 
prohloubení spolupráce s dalšími partnerskými institucemi, jako je např. Muzeum 
Prostějovska. 

  

 - Nadále bude realizována nabídka vždy jednoho inovovaného kurzu v semestru studentům 
kombinovaného studia oboru Germanistika.  

  
 
 
- Zkušenosti, získané během pilotního ověření  kompletního kompendia inovovaných a nových 
kurzů pro cílovou skupinu v rámci UP budou zohledněny i v rámci pilotního ověření kurzů studenty 
jiných VŠ. 
 



 

 

- Do kompendia nabízených nových či inovovaných kurzů budou zahrnuty minimálně 2 společné výukové 
jednotky (blokové semináře), jejichž návrh bude vytvořen během pracovní konference „Judaistika v 
moderním světě“ (listopad 2012) společně s partnerskými a spolupracujícími institucemi.  

 
- Tyto nově vzniklé společné výukové jednotky budou evidovány v systému STAG. 

 
- Přípravná první fáze KA4 bude probíhat podobně jako tomu bylo u KA3, tedy: 
 
- Bude sestaven seznam oslovených potenciálních účastníků vzdělávání této cílové skupiny. 
 
- Zároveň bude vytvořena databáze dalších potenciálních zájemců o vzdělávání.  
 
- Zapsaní účastníci kurzů z ostatních VŠ budou evidováni v sournném seznamu účastníků kurzů, 
vytvořeném v rámci KA3 
 
- Cílové skupině bude zaslán motivační dopis a nabídkový edukační katalog pro LS 2013, který bude 
obsahovat i nabídku nových společných výukových jednotek (blokových seminářů) 
 
- Všem přihlášeným účastníkům projektu bude zaslán informační dopis, obsahující informace k 
realizaci výuky kurzů a odkaz na podrobné informace an webových stránkách.  
 
- Všem nepřijatým zájemcům o účast v projektu bude zaslán informační dopis 
 
 
V průběhu monitorovaného období byl při všech akcích, jak edukačních, tak těch, které zajišťovaly 
publicitu projektu, distribuován propagační materiál, vytvořený během úvodní přípravné fáze 
projektu: bannery, plakáty formátu A2 a A3, infodeska, štítky a vizitky. 
 
Publicita projektu byla zajištěna realizací následujících akcí: 
 
- Letní semestr 2012 byl zahájen slavnostní propagační akcí, zahrnující slavnostní vernisáž výstavy 
VZPOMÍNKA (13.3.-30.3. 2012): výstava fotografií Jindřicha Buxbauma, která se uskutečnila dne 13. 3. 
 
2012 v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Celá akce byla uvedena krátkou přednáškou, 
představující cíle a záměry projektu „Judaistika otevřená“. Akce byla podpořena plakáty a 
powerpointem s projekovým vizuálem. Z akce byla pořízena fotodokumentace, která je archivována 
na sekretariátě projektu. Článek o celé akci byl uveřejněn v univerzitním periodiku Žurnál UP ( 
http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XXI/zurnal2120.pdf, tištěná verze roč. 21, 30.března 
2012)a v periodiku Židovské obce Olomouc Chajejnu (březen 2012).  
  
- CJS se tradičně aktivně podílí na přípravě filmové a přednáškové sekce festivalu Dny židovské 
kultury, který se bude konat v Olomouci ve dnech 23.-25.10. 2012. V rámci filmového workshopu 

http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/XXI/zurnal2120.pdf


 

 

budou veřejnosti, tak jako loni, podány základní informace o projektu „Judaistika otevřená“. 
Promítání během filmového workshopu budou podpořena infoplakátky, obsahujícími informace o 
projektu a powerpointem s projekovým vizuálem. Cílem spolupráce na festivalu je mimo jiné 
podpora propagace CJS, projektu „Judaistika otevřená“ a navázání dalších potřebných kontaktů s 
veřejností. (Propagační materiál archivován na sekretariátě projektu) 
 
- Dne 7.3. 2012 proběhla v prostorách knihovny CJS tradiční oslava židovského svátku Purim, a dne 
10.4.2012 oslava svátku Pesach. Akce, jichž se účastnila i široká veřejnost, byly podpořeny plakáty s 
projekovým vizuálem, byly avizovány pozvánkou opatřenou logy projektu a byla z nich pořízena 
fotodokumentace.   

 
- K propagaci projektu slouží i panely připravované výstavy Židovský Prostějov, která vzniká ve 
spolupráci s partnerskou organizací Muzeum Prostějovska. Elektronická verze panelů je archivována  
na sekretariáte projektu. 

 
- Před zahájením ZS 2012/13 bude ve fakultním periodiku ASPEKT uveřejněn článek o spuštění 
pilotního ověření inovovaných a nových kurzů, vytvořených v rámci projektu ESF. Fakultní časopis 
ASPEKT lze stahovat i online na http://www.ff.upol.cz/menu/o-fakulte/aspekt-newsletter-ff/ 

 
Vybrané vzorky fotografické dokumentace spojené s projektem ESF byly evidovány v databance 
fotografií FF UP, dostupné online na https://foto.upol.cz/fotoup.php. Výběr fotografií provedla 
správa oddělení komunikace UP.  
 
- Během ústních přijímacích zkoušek na obor Judaistika. Dějiny a kultura Židů byly zájemcům o 
studium podány informace o projektu a distribuovány projektové letáčky. 
 
- Propagace konceptu a dílčích výsledků projektu probíhala samozřejmě především na webových 
stránkách CJS a projektu. 

 

 

https://foto.upol.cz/fotoup.php

