I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.2

Název prioritní osy:

Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory:

7.2.2

Název oblasti podpory:

Vysokoškolské vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

15

Název výzvy:

Ţádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2

Typ projektu:

IP - ostatní

Kód prioritního tématu:

72

Název prioritního tématu:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

Inovace studijního oboru Judaistika zvyšující moţnosti mezioborových studií

Zkrácený název projektu:

"Otevřená" judaistika

Název projektu anglicky:

Innovation of Jevish studies increasing possibilities for interdisciplinary studies

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.09.2010

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

Předpokládané datum
ukončení projektu:

31.08.2013

36,0

Typ účetní jednotky:

Pro jednotky u nichţ hlavním předmětem činnosti není podnikání

Účetní osnova:

504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)

Ţádost finálně uloţena v IS BENEFIT7 dne: 18.09.2009 15:16 Unikátní klíč: ØL4OØPØØØ1
vytisknuto dne: 21.09.2009

Strana 1 z 56

Ţádost finálně uloţena v IS BENEFIT7 dne: 18.09.2009 15:16 Unikátní klíč: ØL4OØPØØØ1
vytisknuto dne: 21.09.2009

Strana 2 z 56

Finální verze ţádosti (VK-IP)

II. Ţadatel projektu
Název subjektu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Právní forma:

Vysoká škola

IČ:

61989592

DIČ:

CZ61989592

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Počet zaměstnanců:
Typ ţadatele:

Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Zkušenosti ţadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Univerzita Palackého v Olomouci (UP) jako význačná vzdělávací instituce má rozsáhlé zkušenosti s koordinací a
řešením projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. V OP RLZ získala UP celkem 42 projektů.
V programovacím období 2004-2006 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) úspěšně
realizovala sedm projektů financovaných z ESF v celkovém objemu financí 35 255 tis. Kč.
UP se zároveň stala nejúspěšnějším ţadatelem v 1. výzvě OP VK, Prioritní ose 2 Terciární vzdělávání, výzkum a
vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání. Celkově získala finanční podporu pro 32 projektů (ve výši
266 756 800,40 Kč).
Hlavní řešitelka projektu, prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr., vedoucí Centra judaistických studií a Katedry
germanistiky FF UP, byla od roku 1999 řešitelkou či spoluřešitelkou 7 výzkumných projektů (A), 5 edukačněstrukturních projektů/rozvojových projektů MŠMT (B) a 8 projektů zaměřených na zahraniční spolupráci a mobilitu
(C).

Př.
A:
- Německy psaná literatura z Moravy 1999-2001, GAČR 405/99/1653, a 2003-2005, GAČR 405/03/1426
- Transformace aškenáské ţidovské tradice a kultury v 18. století 2007-2008, EU - Marie Curie (školitel Dr.
Tamase Visiho)
B:
- Rozvojové projekty MŠMT k zavedení a etablování nového studijního oboru judaistika, 2005, 2006, 2009
- Jewish-Study Fellowship, Rotshild-Foundation Londýn, 2007-2008 (hostující profesor pro obor judaistika)
- Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften: Vytvoření nového studijního oboru, Volkswagenstiftung 20082010
C:
- Literatura pod hákovým kříţem. Společný výzkumný projekt s Adalbert Stifter-Verein Mnichov (cyklus konferencí,
společná publikace), 2004-2005
- Teorie literatury: společný doktorandský program s univerzitou v Kostnici (DAAD, Vladimir-Admoni-program),
2008-2013
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Centrum judaistických studií (CJS) má bohaté zkušenosti s prací s cílovými skupinami - se studenty VŠ a
akademickými pracovníky:
- CJS nabízí kurzy akreditovaného programu všem studentům FF i dalších fakult UP (informace na:
www.jud.upol.cz),
- anketním způsobem zjišťuje o která judaistická témata mají studenti zvýšený zájem,
- připravilo několik jednorázových přednášek pro jiné fakulty, konkrétně Lékařskou fakultu (péče o pacienty
ţidovského vyznání),
- navázalo kontakty s různými judaistickými pracovišti regionu a ČR,
- informuje o svých aktivitách akademickou obec na stránkách Ţurnálu UP a svých webových stránkách,
- začalo spolupracovat s Institutem judaistiky ve Vídni (zahájilo akreditovanou výuku cyklem přednášek a
seminářů nestora a zakladatele vídeňské judaistiky prof. Kurta Schuberta), uzavřelo s vídeňskou univerzitou
smlouvu v programu Sokrates/Erasmus,
- v rámci celouniverzitního Cyklu judaistických přednášek nabízelo CJS v kaţdém semestru cca 10 přednášek
tuzemských i zahraničních odborníků,
- pořádá mezinárodní konference s aktivní účastí studentů VŠ,
- nabízí svůj kniţní fond (vytvořený většinou z darů soukromých donátorů) studentům UP i široké veřejnosti,
- navazuje další spolupráci se zahraničními VŠ a institucemi (jednání probíhala a probíhají na Univerzitě v Haifě,
Trevíru, Düsseldorfu, Dráţďanech, Postupimi, Heidelbergu, Štýrském Hradci, na ELTE v Budapešti, ve Vratislavi):

Dále CJS:
- participuje na kulturních a vzdělávacích akcích spojených s judaistickými tématy, nabízí judaistická témata širší
veřejnosti (např. cyklus judaistických přednášek pro Univerzitu třetího věku v roce 2006, pro Zemské muzeum v
Brně v roce 2007, knihovnu ve Vsetíně v roce 2007, pro firmu Tewa v Opavě v letech 2008-2010, diskusní večery
v rámci festivalu "Jeden svět", iniciace a participace na "Olomouckých dnech ţidovské kultury").
Příjemce veřejné podpory v posledních 3 letech:
Ne
Příjemce podpory de-minimis v posledních 3 letech:
Ne

Statutární zástupci:
Příjmení:

Dvořák

Jméno:

Lubomír

Titul před:

prof. RNDr.

Titul za:

CSc.

Funkce osoby: rektor

Telefon:

585631001

Fax:

Telefon II.:

Email:

rektor@upol.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Kontaktní osoby:
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Příjmení:

Fialová

Jméno:

Ingeborg

Titul před:

prof. PhDr.

Titul za:

Dr.

Funkce osoby: vedoucí Katedry germanistiky a
Centra judaistických studií

Telefon:

585633207

Fax:

Telefon II.:

608172932

Email:

ingeborg.fialova@centrum.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Fialová Ingeborg

Oficiální adresa:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Část obce:

Olomouc

Ulice:

Kříţkovského

Městská část:
PSČ:

779 00

WWW:

www.upol.cz

Číslo popisné:

Číslo orientační: 8

511

Adresa pro doručení:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Část obce:

Olomouc

Ulice:

Kříţkovského

Městská část:
PSČ:

779 00

WWW:

www.upol.cz

Číslo popisné:

511

Číslo orientační: 8
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III. Partner projektu
Partner projektu:

Ţidovská obec Olomouc

IČ:

41031717

DIČ:
Právní forma:

Církevní organizace

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:

Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Olomoucká ţidovská obec, která přetrvala jak holocaust, tak 40 let antisemitského komunistického reţimu, je
zdrojem "ţivoucího judaismu", důkazem, ţe judaismus není v Čechách pouze mrtvým objektem akademického
zájmu historiků. Olomoucká ţidovská obec po obměně generací (cca v roce 2000) začala - vedle základních
kultovních funkcí - vyvíjet bohatou kulturní a osvětovou činnost podpořenou dobrou propagací a spoluprací s
ostatními ţidovskými obcemi v ČR (Brno, Praha). Ode dne zaloţení Centra judaistických studií spolupracuje obec
na jeho aktivitách a je pro Centrum judaistických studií "přirozeným partnerem". Bez zapojení tohoto partnera z
praxe by zůstalo studium judaistiky na Filozofické Univerzitě Palackého v Olomouci mrtvým historickoakademickým objektem. Partner bude plnit roli poradce u vybraných studijních předmětů, konzultanta
studentských prací a odběratele stáţistů.

Příklady minulé spolupráce:
- spolupráce na návrhu a provedení kurikula předmětu "úvod do judaistiky",
- konzultace vznikajících studentských prací s tématem kultu, ritu a dějin olomouckého Ţidovstva a olomoucké
ţidovské obce,
- provedení exkurzí do Ţidovské obce Olomouc,
- společný postup při kulturně-osvětových aktivitách v regionu (Olomoucké dny ţidovské kultury, festival Jeden
svět),
- zásadní podpora Ţidovské obce Olomouc při získání velkého kniţního daru soukromého donátora Daniela
Melcheta,
- vzájemná informovanost o akcích jednoho či druhého subjektu na příslušných informačních nosičích (web,
časopis Chajejnu).
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Popis zapojení partnera:
Olomoucká ţidovská obec bude v projektu plnit čtyři funkce:
1. Bude odběratelem studujících stáţistů v nově vzniknuvším modulu "praxe/stáţ". Náplň modulu bude vznikat v
úzké spolupráci s Ţidovskou obcí Olomouc.
2. Bude plnit funkci odborných poradců a tutorů u vybraných studijních kurzů (konkrétně u předmětů):
- Úvod do kultu a ritu,
- Dějiny Ţidů v Čechách a na Moravě,
- Dějiny antisemitismu, antisemitismus z pohledu různých humanitních věd,
- "Biblická dějeprava" pro filology,
- Reálie a kultura státu Izrael (umění, film, literatura).
U těchto předmětů poskytne Ţidovská obce Olomouc jak odbornou konzultaci tvůrcům kurikul a opor, tak
nejnovější studijní literaturu umístěnou v prostorách obce. U některých předmětů moţno počítat téţ s tutorátem
předsedy Ţidovské obce Olomouc.
3. Bude plnit funkci konzultanta pro vznikající studentské práce v oblasti kultu a ritu, současné ţidovské
problematiky, současného ţivota ţidovských obcí v ČR, "oral-history", dějin olomouckého Ţidovstva. Předseda
Ţidovské obce Olomouc (příp. znalí členové Ţidovské obce Olomouc) budou přizváni jako konzultanti i oponenti
studentských prací.
Partner, Ţidovská obec Olomouc, bude zapojen do všech klíčových aktivit projektu.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Granty NFOH - pořádání konference "Paideia at Olomouc" (Jewish studies in central Europe) - 2006, 2007
Granty NFOH, ČRON - sociální středisko od roku 2003
Investiční projekty:
Grant komise EU 2005 - památník obětem Holocaustu
Granty NFOH - opravy ţidovských hřbitovů od roku 2003
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Předseda Ţidovské obce Olomouc Ing. Petr Papoušek a členové Ţidovské obce Olomouc mají bohaté zkušenosti
s:
- konáním jednorázových přednášek pro vysokoškolské studenty,
- konzultacemi studentských prací a projektů s judaistickou tématikou,
- s partnerstvím a spoluprací s judaistickými edukačními institucemi v Evropě a ve světě,
- pořádáním kurzů a přednášek s judaistickou tématikou pro školní a středoškolskou mládeţ, pro širokou kulturní
veřejnost (např. v rámci různých kulturně-osvětových festivalů).

Adresa:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Olomouc

Obec:

Olomouc

Část obce:

Olomouc

Ulice:

Komenského

Městská část:
PSČ:

779 00

Číslo popisné:

WWW:

http://kehila-olomouc.cz

862

Číslo orientační: 7

Kontaktní osoby:
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Příjmení:

Papoušek

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

585223119

Telefon II.:

Email:

kehila@kehila-olomouc.cz

Fax:

Petr

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

RESPEKT A TOLERANCE

IČ:

26989417

DIČ:
Právní forma:

Sdruţ.(svaz,spolek,spol

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:

Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ne

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Občanské sdruţení Respekt a tolerance se zabývá dokumentací historie a kultury bývalých ţidovských komunit v
Lošticích, Mohelnici a Úsově, tedy městech, které svou historií i současností tvoří nejbliţší okolí Olomouce.
Zpracovává informace z archívů i literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků. To vše se od zaloţení Centra
judaistických studií děje i ve spolupráci s jednotlivými členy Centra judaistických studií, kteří, jakoţto specialisté v
oborech historie, literatury a lingvistiky přispívají k výzkumu sdruţení.
Získané informace a materiály prezentuje sdruţení veřejnosti, zejména mládeţi, pomocí výstav, publikací,
novinových článků a vzdělávacích programů. K prezentaci a vzdělávacím programům vyuţívá a průběţně
doplňuje sbírku fotografií, dokumentů, trojrozměrných předmětů a odbornou knihovnu. V roce 2006 Občanské
sdruţení Respekt a Tolerance poskytlo knihovně Centra judaistických studií zápůjčku několika stovek knih ze
svého fondu a tím významně přispělo k jejímu rozvoji.
Partnerská spolupráce se Sdruţením jednak zvýší odbornost studentů/cílové skupiny, jednak je přesvědčivým
důkazem o praktické vyuţitelnosti poznatků získaných studiem judaistiky. Partner bude plnit roli poradce u
vybraných studijních předmětů, konzultanta studentských prací a odběratele stáţistů.
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Popis zapojení partnera:
Kniţní fond sdruţení Respekt a tolerance bude v rámci projektu slouţit v rozšířené formě jako doplňující studijní
zdroj studentům CJS. Vzhledem k vyuţití fondu sdruţení vyučujícími CJS se jedná o velmi důleţitý historický
pramen především pro projekt výzkumu moravských Ţidů.
Sdruţení Respekt a tolerance dále vstoupí do projektu jako odběratel studujících stáţistů v nově vzniknuvším
modulu "praxe/stáţ". Náplň modulu bude vznikat v úzké spolupráci se sdruţením, stejně tak jako tomu bude v
případě olomoucké Ţidovské obce.
Sdruţení Respekt a tolerance bude nadále fungovat jako garant exkurzí po ţidovských památkách v Lošticích,
Úsově a Mohelnici a konzultační činností se bude podílet na vzniku vědeckých prací studentů Centra
judaistických studií.
Specialisté na středověkou hebrejštinu z řad studentů i vyučujících Centra judaistických studií se budou v rámci
praktické výuky aktivně podílet na některých projektech sdruţení, týkajících se především rozluštění
synagogálních a náhrobních nápisů v Lošticích a Úsově.
Partner, Občanské sdruţení Respekt, a tolerance bude zapojen do všech klíčových aktivit projektu.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Sdruţení Respekt a tolerance je úspěšným řešitelem několika projektů:
- klíčová spolupráce na historické příloze nového vydání knihy "Hours of Devotion" (Hodiny zboţnosti) autorky
Fanny Neuda, manţelky loštického rabína,
- vzpomínky na některé ţidovské rodiny v Úsově, Lošticích a Mohelnici,
- spolupráce na projektu Ţidovského muzea v Praze "Zmizelí sousedé".
Investiční projekty:
- symbolický památník obětem holocaustu v Lošticích,
- rekonstrukce oken a lavic ze zničené olomoucké synagogy, rekonstrukce synagogy v Úsově.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Sdruţení Respekt a tolerance zaměřuje svoji vzdělávací činnost zejména na mládeţ a vysokoškolské studenty.
Jeho členové jsou častými hosty v rámci přednáškových cyklů Centra judaistických studií a zároveň poskytují
informační a průvodcovské zázemí při exkurzích do Loštic, Úsova a Mohelnice, které Centrum judaistických
studií pro své studenty pořádá. V roce 2005 byl ve spolupráci se studenty gymnázií, právě v nově
zrekonstruované synagoze v Lošticích, vytvořen symbolický památník obětem holocaustu.

Adresa:
Kraj:

Olomoucký

Okres:

Šumperk

Obec:

Pavlov

Část obce:

Radnice

Městská část:

Ulice:

PSČ:

789 85

Číslo popisné:

WWW:

www.respectandtolerance.com

4

Číslo orientační:

Kontaktní osoby:
Příjmení:

Štípl

Titul před:

Jméno:

Luděk

Titul za:
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Telefon I.:

583455912

Telefon II.: 775264206

Email:

cromstil@yahoo.com

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
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Finální verze ţádosti (VK-IP)

IV. Popis projektu
Cíle projektu:
1) inovace akreditovaného studijního programu Judiastika, které povedou k lepšímu uplatnění absolventů na trhu
práce, tj. inovace stávající nabídky kurzů a vytvoření nových předmětů při zachování původní modulární struktury
akreditovaného studijního programu,
2) inovace přesahující rámec jednoho studijního programu a zvyšující moţnosti mezioborových studií - rozšíření
nabídky kurzů oboru Judaistika pro studenty všech fakult UP a jiných VŠ, zajištění "kreditové prostupnosti" a
informovanosti o judaistických kurzech, vytvoření provázaného programu vzdělávání v rámci FF i celé UP,
podpora mezikatederní a meziuniverzitní spolupráce,
3) zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a doktorandů včetně výuky "neobvyklých" cizích
jazyků (hebrejštiny a arabštiny) - vytvoření nabídky kurzů tak, aby proškolení pracovníci mohli včlenit judaistické
obsahy do výzkumu a výuky ve svých kmenových oborech,
4) vytvoření studijní nabídky pro kombinované studium,
5) vytvoření výukových opor pro inovované a nově zřízené kurzy,
6) vytvoření modulu "praxe/stáţ", jenţ ve spolupráci s partnery projektu zajistí lepší orientaci studentů v
poţadavcích praxe a bude směřovat k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, od těchto partnerů budou k
dispozici také informace pro inovace studijního programu v souladu s potřebami trhu práce,
7) podpora tvorby týmů a intersektorální mobility akademických pracovníků zapojením Centra judaistických studií
FF UP do sítě vš-edukačních institucí zabývajících se judaistickými obsahy v ČR, vytvoření systému výměny
studentů a ak. pracovníků mezi jednotlivými institucemi,
8) akční spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi - zapojení odborníků při inovacích studijního
programu (tvůrci kurikul, poradci, tutoři, školitelé olomouckých studentů při zahraničních stáţích, vedoucí či
oponenti závěrečných prací).
Zdůvodnění potřebnosti:
V minulých 40 letech komunistického reţimu, otevřeně antisemitského, bylo jakékoli bádání či otevřená diskuse
ţidovské problematiky zapovězena. Hrstka ţidovských institucí ţivořila pod dohledem StB, odborníci všech
zaměření odešli do exilu nebo mimo obor. Výsledky této politiky jsou alarmující: Došlo k dalšímu vylidnění
ţidovských obcí, ke ztrátě kontinuity s předválečným vývojem, ke ztrátě schopnosti vědecky i publicisticky
zpracovávat "ţidovská témata" (české a moravské archivy jsou plné textů psaných hebrejsky a jidiš, které dnes
téměř nikdo neumí číst; neznalost ţidovské problematiky např. mezi novináři je katastrofální), k vymizení
ţidovských témat z osnov škol a univerzit, coţ vše můţe vést a vede k inexistenci účinných nástrojů k potírání
projevů antisemitismu ve společnosti.
V roce 2004 byl na FF UP v Olomouci zaloţen Kabinet judaistiky, jehoţ úkolem je etablovat v Olomouci
judaistická studia. Obor judaistika se zde od počátku neprofiluje jako úzkokolejný, např. jen religionistický či jen
filologický (jako na jiných VŠ v ČR), nýbrţ svým interdisciplinárním charakterem otevírá široké spektrum různých
specializací ve svazku "Jewish Studies". V této své obsahové šíři a při současném důrazu kladeném na "klasické
judaistické disciplíny" (dějiny Ţidů, hebrejština, hebrejské písemnictví všech historických etap atd.) je olomoucká
judaistika jedinou edukační institucí svého druhu v ČR, coţ výrazně přispívá k diverzifikaci FF a UP na českém
edukačním trhu.
Obor Judaistika ovšem zůstane exkluzivním, uzavřeným oborem s malým počtem studujících, pokud se neotevře
akademické i širší veřejnosti. Takové otevření a zapojení CJS do akademických i mimoakademických struktur je
základním cílem projektu. Dosavadní zájem studentů UP (doloţitelný pravidelnou účastí studentů všech fakult UP
na prvních ročnících Cyklu judaistických přednášek a v různých seminářích) i odběratelů zvenčí ukazuje, ţe
plánovaný krok je zcela v souladu se společenským trendem a zájmem.
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Popis cílové skupiny:
Cílová skupina obsahuje několik podskupin:
1. Studenti akreditovaného oboru Judaistika FF UP, kteří budou odběrateli inovovaného kurikula oboru a také se
budou podílet na aktivitách popsaných v projektu.
V rámci pilotního testování (3 semestry) inovovaného studijního oboru Judaistka bude podpořeno celkem 180
studentů (12 studentů/semestr x 5 kurzů x 3 semestry).
2. Studenti FF UP a UP různých oborů a fakult ke kterým se bude vztahovat inovovaná nabídka kurikula Centra
judaistických studií, případně nově vytvořená specializovaná nabídka.
V rámci pilotního testování (3 semestry) inovovaných a nových kurzů bude podpořeno celkem 300 studentů (50
studentů/semestr x 2 kurzy x 3 semestry).
3. Studenti judaistiky z jiných univerzit v ČR
V rámci pilotního testování (2 semestry) kurzů bude podpořeno celkem 40 studentů (20 studentů/semestr x 1
kurz x 2 semestry).
4. Studenti distančního kombinovaného vzdělávání studijních programů UP
V rámci pilotního testování (3 semestry) kurzů bude podpořeno celkem 60 studentů (20 studentů/semestr x 1
kurz x 3 semestry).
5. Akademičtí pracovníci a studenti doktorandských studií různých oborů FF a UP - cílem je proškolit tuto cílovou
skupinu tak, aby po proškolení mohli včlenit judaistické obsahy do výzkumu a výuky ve svých kmenových
oborech.
V rámci pilotního testování (3 semestry) kurzů bude podpořeno celkem 60 akademických pracovníků a studentů
doktorandských studií (10 osob/semestr x 2 kurzy x 3 semestry).
Celkem podpořených studentů VŠ 580:
- z toho studenti oboru judaistka 180
- z toho ostatní studenti UP 300
- z toho studenti z jiných VŠ 40
- z toho studenti kombinovaného vzdělávání 60
Celkem podpořených akademických pracovníků 60
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Zapojení a motivace cílové skupiny:
1. Studenti akreditovaného oboru Judaistika FF UP:
- budou odběrateli inovovaného kurikula oboru,
- budou zapojeni do pilotních běhů výuky dle inovovaných studijních plánů, budou se podílet na aktivitách
popsaných v projektu (např. účast na společných či výměnných kurzech s jinými VŠ, spolupráce na příprava
kurikul nových kurzů, na vytváření studijních opor) a získají za tuto participaci kredity v rámci akreditovaného
studijního programu,
- účast na projektových aktivitách bude zajištěna (za podpory partnerů) vstupními tutoriály, workshopy,
konferencí na nichţ budou prezentovány cíle a průběţné výsledky projektu. Informace o projektu budou členové
cílových skupin získávat i prostřednictvím letáků a webových stránek projektu.
2. Studenti FF UP a UP různých oborů a fakult:
- byli zapojeni jiţ do přípravné fáze projektu formou dotazníkového šetření zaměřeného na zájem o judaistické
kurzy,
- budou odběrateli inovované nabídky kurikula CJS - získají v rámci svého akreditovaného studijního oboru za
absolvování judaistických kurzů kredity,
- motivace (viz cílová skupina 1).
3. Studenti judaistických kurzů z jiných (i partnerských) univerzit v ČR:
- participanti výměnných či společných blokových kurzů/workshopů získají za absolvování judaistických kurzů
kredity v rámci svého akreditovaného studijního programu.
4. Studenti kombinovaného vzdělávání studijních programů UP:
- participanti speciálních kurzů přizpůsobených speciálním cílům edukace.
5. Akademičtí pracovníci a doktorandi:
- budou zapojeni zejména do přípravy inovačních opatření v souladu s výsledky analýzy zájmu a potřeb (klíčová
aktivita 1) a do pilotních běhů výuky dle inovovaných studijních plánů,
- bude pro ně vytvořena nabídka kurzů tak, aby po proškolení mohli včlenit judaistické obsahy do výzkumu a
výuky ve svých kmenových oborech,
- motivací bude vlastní zájem o osobní rozvoj (+ viz cílová skupina 1).
Všechny cílové skupiny se budou podílet na evaluacích projektových aktivit.
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Přínos pro cílovou skupinu:
Přínos projektu dle jednotlivých cílových skupin:
Ad 1 a 3 - Studenti oboru Judaistika FF UP a studenti judaistiky z jiných univerzit v ČR
- Dojde k rozšíření a diverzifikaci stávající nabídky judaistických kurzů, coţ umoţní studentům judaistiky rozšířit si
okruh svého vzdělání a prohloubit specializaci,
- zapojením odborníků z praxe (ţidovské obce, muzea, archivy) či ze zahraničí dojde k dalšímu podstatnému
rozšíření edukační nabídky,
- studenti judaistiky získají moţnost se aktivně podílet na formulaci nových kurikul, na realizaci nových kurzů a na
"edukační expanzi" CJS do mimouniverzitních struktur, coţ znásobí praktické dovednosti absolventů, naučí je
týmové práci a zvýší jejich hodnotu na trhu práce,
- absolvováním nově zavedeného modulu praxe/stáţ dojde ke zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
- participací na společných či výměnných blokových kurzech a konferenci získají studenti rozhled po systému a
úrovni výuky judaistiky v ČR i zahraničí.

Ad 2 a 5 - Studenti FF UP a UP různých oborů a fakult a akademičtí pracovníci a doktorandi
- Participanti na judaistických kurzech získají odborné kompetence a specializované znalosti včetně znalostí
"neobvyklých cizích jazyků" - hebrejštiny a arabštiny, kterých mohou vyuţít při studiu (výzkumu a výuce)
vlastního kmenového oboru, zároveň si prohloubí všeobecné vzdělání.
Ad 4 - Studenti kombinovaného vzdělávání studijních programů UP:
- Participanti speciálních kurzů získají všeobecný rozhled po judaistických tématech přizpůsobený jejich
vzdělanostní úrovni a edukačním cílům toho kterého odběratelského oboru.
Přínos cílovým skupinám v obecné rovině:
- bude poloţen vzdělanostní základ pro vývoj poučeného a diferencovaného pohledu na dějiny i současnost Ţidů
v ČR i ve světě, kterýţ edukační základ by měl působit jako protiváha proti stále ţivým antisemitským
předsudkům a náladám ve společnosti.
Rizika projektu:
1. Moţný neúspěch při rozevírání uzavřených struktur jednotlivých institucí
Např.:
- katedry Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci odmítnou uznávat kredity z judaistiky,
- edukační instituce vně Univerzity Palackého v Olomouci (saturovány vlastními navyklými studijními programy)
neprojeví dostatečný zájem o nabídku Centra judaistických studií,
- judaistické instituce v ČR i zahraničí nebudou ochotny ke spolupráci).
2. Výzva ke studiu obsahově nově definovaných kurzů nedosáhne dostatečného počtu respondentů/zájemců o
studium.
3. Nedostatečné personální zdroje Centra judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
(docenti schopni vyučovat novým kurzům).
4. Nedodrţení termínů při přípravě přípravě kurikul a studijních opor.
5. Finanční rizika
- riziko sankcí z důvodu vzniku nesrovnalostí vzniklých např. v souvislosti se způsobilostí výdajů, zadávání
veřejných zakázek v rámci projektu, změny v rozpočtu projektu apod..
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Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
č. 1:
- Při současném systému udělování kreditů (typy A, B, C) je riziko, ţe by kredity z judaistiky nebyly uznávány,
minimálně jako kredity typu C, malé,
- bude připravena cílená medializace a přesvědčovací kampaň: bloky informativních přednášek pro zástupce
oborů FF UP a UP, podpora bude hledána u rektora UP,
- budou zveřejněny články v akademickém tisku,
- spolupráce s univerzitami bude navazovat na jiţ dříve uskutečněné aktivity realizované mezi CJS a vybranými
univerzitami,
- vzhledem k praktickým zkušenostem, kontaktům hlavní řešitelky a dlouhodobé podpoře CJS ze strany
zahraničních partnerů je reálný předpoklad, ţe bude dostatečné mnoţství partnerů se zájmem o spolupráci v
rámci projektu.

č. 2:
- Pro podporu zájmu o nové kurzy bude vytvořen motivační dopis, nabídkový katalog a bude realizována
konference,
- bude připravena cílená medializace jako integrální součást projektu, jejímţ cílem je nejen "nábor" uchazečů, ale
také rozšíření povědomí o CJS a judaismu obecně.
Výsledky anketního průzkumu mezi studenty FF UP realizovaného v roce 2006/7 ukazují zájem studentů o
judaistická témata.
č. 3:
Vzhledem k rozsáhlé spolupráci s partnery v ČR i zahraničí zabývajícími se judaistickými tématy, by tato situace
byla řešena jejich zvýšeným zapojením.
č. 4:
- Zapojení koordinátora projektu a hlavního řešitele projektu do kontroly dodrţování termínů a úkolů při
jednotlivých činnostech.
- Poradenství a podpora autorům kurikul a studijních opor při jejich zpracování.
č. 5:
- Management projektu bude při jeho realizaci respektovat všechny poţadavky úspěšného řízení projektu a
zásady pro řízení projektu financovaných ESF a budou nastavena kontrolní opatření, která budou mít za úkol
zajistit čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými OP VK, Příručkou pro příjemce, metodickými
dopisy, souvisejícími právními předpisy a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a tyto pravidla budou
aplikovány do práce projektového týmu.
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
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Aktivity a výstupy vyplývající z projektu budou udrţeny po dobu 5 let minimálně v tomto rozsahu:
- Nově zavedené kurzy budou dále realizovány pod záštitou akreditovaného studijního oboru "Judaistika" a
organizovány Centrem judaistických studií.
- Akademičtí pracovníci a studenti doktorandských studií různých oborů FF UP a UP budou poznatky a
dovednosti, které v rámci projektu získali dále vyuţívat v rámci své praxe - ve výuce a ve vědecké a výzkumné
práci.
- Po úspěšné konsolidaci nových výukových aktivit bude výuková nabídka rozšiřována kaţdý rok o jeden nový či
inovovaný předmět.
- Vytvořené metodické a výukové materiály - skripta, učebnice a readery budou i nadále vyuţívány pro potřeby
výuky.
- Moţnost vzdělávání se, v rámci nových a inovovaných kurzů, bude nabízena dalším odběratelským subjektům, i
mimo akademickou půdu (např. Univerzita třetího věku, kulturně-edukační instituce regionu, firmy atd.).
- Minimálně 1/2 nově vytvořených výukových opor bude převedena do e-learningové formy, aby mohly být
vyuţívány studenty distančního vzdělávání různých oborů akreditovaných na FF UP.
- Bude pokračovat a prohlubovat se meziuniverzitní a partnerská spolupráce se subjekty získanými v rámci
projektu.
- Po úspěšném etablování partnerské sítě bude spolupráce rozšířena o další, zejména zahraniční, partnery.
- Vytvořený webový portál bude dále provozován a aktualizován.
- Vybavení a zařízení, které bude v rámci projektu zakoupeno, bude i po jeho ukončení vyuţíváno v souladu s
tím, na co bylo pořízeno tj. pro vzdělávací účely a potřeby FF UP.
Další financování:
- Standardní pro studenty FF a UP: MŠMT (normativ x počet studentů), příp. samoplátci v distanční formě.
- Centrum judaistických studií bude pořádat placené kurzy pro zájemce vně akademického světa (jako v
současnosti zajišťuje třísemestrální kurz Úvodu do judaistiky pro opavskou firmu Tewa).
- Zahraniční partneři poţádají o podporu svých aktivit příslušné zemské organizace.
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Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
1) Klasický akademický obor (judaistika) se hodlá vědomě otevřít zájemcům a odběratelům vně vlastních
navyklých struktur, tj. osloví i jiné zájemce z cílové skupiny studentů VŠ (studenty jiných fakult UP a jiných VŠ) a
akademických pracovníků neţ dosud, přičemţ těmto cílovým skupinám umoţní získat základní judaistické
vzdělání tak, aby ho po proškolení mohli pouţít v rámci svých kmenových oborů. Tím se zásadně zvýší
multiplikační efekt oboru.
2) Obor vystoupí z úzkých organizačních mantinelů vlastní fakulty a vytvoří kolem sebe fungující síť
participujících institucí, s nimiţ bude provádět společné či výměnné edukační aktivity, coţ znamená, ţe bude
zapojena nová cílová skupina studentů VŠ z jiných fakult UP a univerzit v ČR.
3) Obor se zapojí do internacionální sítě edukačních a vědeckých judaistických institucí v Evropě, poskytne
cílovým skupinám moţnost zapojit se do této sítě, získat evropsky konkurenceschopné vzdělání. (Evropské
judaistické instituce, které nebyly postiţeny poválečným vývojem jako ty v ČR, jsou ve výzkumu, edukačních,
osvětových i společensko-kulturních aktivitách mnohem dále neţ podobné instituce v ČR; jejich potenciálu je
nutno vyuţít.)
4) U cílových skupin se zvýší povědomí o podstatách judaismu, významu ţidovské kultury, vzdělanosti, tradice a
historie pro vlastní národní kulturu a pro definování individuální identity, bude poloţen vzdělanostní základ pro
vývoj poučeného a diferencovaného pohledu na dějiny i současnost Ţidů v ČR i ve světě, který by měl působit
jako protiváha proti stále ţivým antisemitským předsudkům a náladám ve společnosti.
5) CJS bude plnit i jiné neţ úzce specializované edukační funkce pro omezených počet specializovaných
studentů; stane se podstatným kulturně-politickým/osvětovým činitelem, který bude zajišťovat edukaci
judaistických témat pro odběratele různé odborné úrovně a různého zaměření: Edukačně-výchovné aktivity v
rámci judaismu, dosud více méně nahodilé, tak získají pevné odborné zakotvení.
Vazby na jiné projekty:
Projekt nemá vazbu na jiné projekty.
Vnitřní postupy řízení a organizace:
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Management projektu bude při jeho realizaci respektovat všechny poţadavky úspěšného řízení projektu a zásady
pro řízení projektu financovaných ESF.
Projekt bude řízen řídícím výborem ve sloţení: hlavní řešitel a koordinátor projektu.
Řídící výbor bude mít supervizní dohled nad realizací dílčích aktivit projektu dle časového harmonogramu, bude
zodpovědný za realizaci výstupů projektu a efektivitu vynakládaných finančních prostředků. Bude monitorovat
případné změny. Bude plánovat, řídit a kontrolovat činnost realizačního týmu sloţeného z autorů kurikul,
studijních opor a lektorů.
Pravidelný monitoring postupu projektu, informovanost týmu a plánování dílčích činností bude zajištěno pomocí
pravidelných koordinačních schůzek řídícího výboru konaných minimálně 1x za měsíc. Na řídící výbor budou dle
potřeby přizvání členové realizačního týmu. Realizační tým s řídícím výborem se budou scházet minimálně 1x za
dva měsíce.
Bude nastaven vnitřní kontrolní systém - kontrola správnosti, přiměřenosti, efektivity a účelnosti vynaloţených
finančních prostředků, oběh a kontrola účetních dokladů.
Hlavní řešitel řídí projekt v souladu s plánem a rozpočtem, je v roli příkazce operace pro jednotlivé účetní případy
a zodpovídá za správnost smluv.
Projekt bude řízen na operativní úrovni koordinátorem podle vypracované dokumentace zahrnující rozpis
klíčových aktivit na dílčí činnosti, přiřazení harmonogramu, rozpočet dle činností, typů nákladů a cash flow po
měsících.
Projektový management bude zajišťovat pracovník Projektového servisu UP, coţ je interní jednotka ţadatele
zřízená za účelem odborné podpory řešitelů projektů v oblasti dotačního managementu. Pracovník bude
sestavovat monitorovací zprávy, ţádosti o platby, kontrolovat dodrţování podmínek OPVK a předkládat průběţné
zprávy o čerpání rozpočtu a finančním řízení projektu.
Podklady pro účetnictví shromaţďuje, k řádnému zaúčtování připravuje a archivuje koordinátor a zaúčtovává
účetní.
.
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Podporované aktivity

Název podporované aktivity:
Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.

Název podporované aktivity:
Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do
mezinárodních projektů a sítí.

Název podporované aktivity:
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.

Název podporované aktivity:
Inovace studijních programů v souladu s poţadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím
modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod,
realizace výuky v cizích jazycích,...

Název podporované aktivity:
Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

Název podporované aktivity:
Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují moţnosti mezioborových studií.
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ071

Olomoucký kraj

Střední Morava

CZ072

Zlínský kraj

Střední Morava

CZ080

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezsko

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0712500496

Olomouc

Olomouc

CZ0724585068

Zlín

Zlín

CZ0806546135

Ostrava-Jih

Ostrava-město

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ071

Olomoucký kraj

90

CZ072

Zlínský kraj

5

CZ080

Moravskoslezský kraj

5

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Inovace akreditovaného studijního programu Judaistika a vytvoření
studijní opor pro inovované a nové kurzy

Na realizaci se podílí:

Univerzita Palackého v Olomouci
RESPEKT A TOLERANCE
Ţidovská obec Olomouc
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Finální verze ţádosti (VK-IP)
Inovace akreditovaného studijního oboru Judaistika (posílení obsahů, o které je zájem) a vytvoření nových kurzů
(tak, aby byly schopny oslovit širší akademické publikum a studenty mimo studijní obor) při zachování původní
modulární struktury akreditovaného studijního programu.
Do přípravy inovací a vytvoření nových kurzů budou zapojeni pracovníci ze zahraničních institucí - krátkodobě
hostující zahraniční experti z Německa, Rakouska, Maďarska a Polska.
Kroky realizace klíčové aktivy 1:
1.1 Analýza zájmů a potřeb
1.2 Návrh inovace studijního programu, vytvoření kurikul inovovaných a nových (poţadovaných) kurzů
Pro cílovou skupinu:
- 1.2.1 studenti studijního oboru Judaistka a studenti FF - 9 nových kurzů + 7 inovovaných kurzů + nový kurz
praxe/stáţ (podrobný indikativní výčet kurzů je uveden v příloze č. 6 )
- 1.2.2 studenti jiných fakult UP - 5 kurzů
- 1.2.3 studenti jiných VŠ - program 2 blokových seminářů
- 1.2.4 vytvoření studijní nabídky pro kombinované studium
1. 3 Vytvoření studijních opor pro inovované a nové kurzy
- 1.3.1 Vytvoření 3 typů studijních opor:
* Reprezentativní učebnice - 4 ks
* Skripta - 4 ks
* Readery - 8 ks
- 1.3.2 Odborné a metodické posouzení textů studijních opor
- 1.3.3 Technická příprava studijních opor pro tisk příp. multimediální zpracování, zavěšení na web
- 1.3.4 Tisk studijních opor
1.4 Vytvoření struktury (formulování podmínek) nového modulu Praxe/stáţe, vytvoření sítě odběratelů studentů
VŠ (partneři projektu + další)
1.5 Inovace informačních broţur o studiu
1.6 Podpůrné mechanizmy: Průběţná aktualizace webových stránek, knihovna
1.7 Vytvoření webové stránky projektu
Klíčová aktivita bude realizována v období září 2010 - srpen 2012.
Do realizace klíčové aktivity bude zapojen celý realizační tým a partneři.
PODROBNÝ POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY, VČETNĚ INDIKATIVNÍHO VÝČTU NÁVRHŮ NA INOVOVANÉ A
NOVÉ KURZY, JE V PŘÍLOZE č. 7.
Výstup klíčové aktivity:
HLAVNÍ VÝSTUPY:
Počet osob poskytujících sluţby (autoři kurikul, autoři opor): 15
ad 1.1 Výsledky analýzy zájmů a potřeb (na webu CJS) - stanovení obsahu a cílů inovovaného studijního
programu v souladu s výsledky ankety
ad 1.2.1 a 1.2.2 Kurikula minimálně17 kurzů (anotační listy jednotlivých kurzů, seznam literatury, podrobný popis
výstupních kompetencí, rozvrţení podílu distanční a prezenční výuky, kánon předepsaných znalostí, poţadavky k
atestaci) publikovaná na webu CJS a vřazená do el. systému studia (Stag)
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ad 1.2.3 Kurikula 2 blokových seminářů
ad 1.2.4 Nabídka vţdy jednoho kurzu v semestru pro studenty kombinovaného studia
ad 1.3
- Učebnice
1. izraelský film (multimediální učebnice)
2. dějiny Ţidů v Čechách a na Moravě
3. česká ţidovská literatura
4. německá ţidovská literatura
- Skripta
5. úvod do kultu a ritu
6. dějiny antisemitismu, antisemitismus z pohledu různých humanitních věd
7. "biblická dějeprava" pro filology
8. ţidovská filozofie
- Readery
9. zahraniční a ekonomická politika státu Izrael
10. izraelsko-palestinský konflikt
11. hebrejština pro začátečníky
12. arabština pro začátečníky
13. Izrael jako právní stát,
14. Reálie a kultura státu Izrael
15. Péče o nemocné různých náboţenství a kultur
16. Praktický kurz překladu

ad 1.4
- 17. Kurikulum modulu praxe/stáţe
- Smlouvy o partnerství
OSTATNÍ VÝSTUPY:
ad 1.2.1 a 1.2.2 Čestná prohlášení zahraničních expertů (pro potřeby zdokumentování "Per diems")
ad 1.3.2 Odborné posudky studijních opor
ad 1.5 Inovovaná podoba broţur Gaudeamus, Aeduca, S námi se UP uplatníte, Fakulty of Arts, CJS
ad 1.6
- webová stránka www.jud.upol.cz
- soupis kánonu studijní literatury, nákup studijní literatury
- soupis kniţního fondu na webu CJS
- zajištění provozu knihovny
ad 1.7 Webová stránka projektu
Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Zapojení Centra judaistických studií do sítě judaistických institucí v ČR (i
zahraničí)

Na realizaci se podílí:

RESPEKT A TOLERANCE
Univerzita Palackého v Olomouci
Ţidovská obec Olomouc
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Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Bude podpořena tvorba týmů, meziuniverzitní spolupráce a intersektorální mobility akademických pracovníků
zapojením Centra judaistických studií FF UP do sítě vš-edukačních institucí zabývajících se judaistickými obsahy
v ČR, vytvoření fungujícího systémy výměny studentů a akademických pracovníků mezi jednotlivými institucemi,
vytvoření provázaného programu vzdělávání v rámci celé ČR (i zahraničí).
2. 1 Vytvoření fungující sítě judaistických institucí jeţ budou plnit trojí funkci:
* 1. Odběratelé stáţistů v rámci nově vytvořeného modulu Praxe/stáţe (klíčová aktivita 3)
* 2. Partneři v mobilitě akademických pracovníků a studentů VŠ
* 3. Tutoři/hostující přednášející
- 2. 1. 1 Dotazníkové šetření - pro zájemce o zapojení do sítě judaistických institucí
Dotazník bude rozeslán jiţ spolupracujícím institucím + dalším organizacím např.:
* vysoké školy, jeţ vyučují judaistickým obsahům: UK Praha, Husitská teologická fakulta Praha, univerzita České
Budějovice, univerzita Pardubice, CET Praha atd.
* ţidovské obce - Olomouc, Brno, Praha atd.
* muzea - Ţidovské muzeum v Praze, Muzeum Kroměříţska, Mohelnicka atd.
* občanská sdruţení: Sdruţení Respekt a tolerance, Křesťansko-ţidovská společnost, Spolek přátel Izraele atd.
* zahraniční subjekty: univerzity, muzea atd.
- 2.1.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření
- 2.1.3 Vytvoření seznamu institucí se zájmem o zapojení do sítě (název, sídlo, cíle instituce)
- 2.1.4 Uzavření smluv o partnerství
2. 2 Příprava a realizace třídenní konference zástupců spolupracujících institucí z ČR a zahraničních expertů z
Německa, Rakouska, Polska a Maďarka "Judaistika v moderním světě" (představení institucí, cílů CJS, výměna
zkušeností)
2. 3 Vytvoření návrhu společných výukových jednotek (inovovaných či nově vytvořených) - pilotní ověření bude v
klíčové aktivitě 4
Klíčová aktivita bude realizována v období únor 2011 - srpen 2013.
Do realizace klíčové aktivity bude zapojen celý realizační tým a partneři.
Výstup klíčové aktivity:
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HLAVNÍ VÝSTUPY:
Počet osob poskytujících sluţby - osoby jsou započítáni jiţ v klíčové aktivitě 1
ad 2.1.4
- Seznam členů sítě judaistických institucí
- "Mapa judaistických institucí v ČR a střední Evropě" na webu Centra judaistických institucí
- Smlouvy o partnerství
ad 2.2
- Sborník z konference
ad 2.3 Kurikula dvou společných výukových jednotek (dvou blokových seminářů) vč. výukových opor - pilotní
ověření bude v klíčové aktivitě 4

OSTATNÍ VÝSTUPY:
ad 2.1.1
- Dotazník
- Seznam oslovených institucí
ad 2.1.2
- Vyhodnocení dotazníkového šetření
ad 2.1.3
- Seznam institucí se zájmem o zapojení do sítě judaistických institucí
ad 2.2
- Pozvánka na konferenci"Judaistika v moderním světě"
- Program konference "Judaistika v moderním světě"
- Fotodokumentace z konference "Judaistika v moderním světě"
- Prezenční listina z konference "Judaistika v moderním světě"
- Čestná prohlášení zahraničních expertů (pro potřeby zdokumentování "Per diems")

Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Pilotní ověření inovovaného studijního programu Judaistika na UP

Na realizaci se podílí:

RESPEKT A TOLERANCE
Univerzita Palackého v Olomouci
Ţidovská obec Olomouc
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3.1 Nábor účastníků vzdělávání do projektu
- 3.1.1 Návrh a zpracování nabídky vzdělávání: Vytvoření motivačního dopisu a nabídkového katalogu
- 3.1.2 Oslovení potenciálních účastníků vzdělávání
- 3.1.3 Vytvoření seznamu přihlášených osob do projektu, vytvoření seznamu účastníků projektu (+ vytvoření
databáze dalších zájemců)
- 3.1.4 Informace přihlášeným zájemcům - účastníkům projektu
3.2 Kompletace materiálů pro účastníky
3.3 Konsolidace organizačních struktur
3.4 Zahájení výuky pilotní skupiny - motivování účastníků, informace o projektu, prezentace kurzů, vstupní tutoriál
3.5 Pilotní testování inovovaných a nových kurzů - tutoriály dle rozvrhu, konzultace účastníků s lektorem, na výuce
se budou podílet i krátkodobě hostující zahraniční experti z Německa, Rakouska a Maďarska
* pro studenty oboru judaistika - 14 kurzů + ověření nového kurzu praxe/stáţ u budoucích potenciálních
zaměstnavatelů,
* pro studenty FF a jiných fakult UP - 6 kurzů
* pro studenty distančního vzdělávání - 3 kurzy
* pro akademické pracovníky a studenty doktorandských studií různých oborů UP - 6 kurzů
3.6 Závěrečný workshop: ukončení pilotního ověřování, informace o projektu za účasti realizačního týmu, cílové
skupiny, zástupců vedení fakulty a pozvaných hostů
3.7 Evaluace
- 3.7.1 Průběţná evaluace po ukončení kaţdého tutoriálu. Ze strany studentů bude hodnocen přínos inovované
výuky pro jejich pozdější uplatnění v praxi, kvalita a efektivita výukových procesů a nových učebních materiálů. Z
pohledu pedagogů bude hodnocen přístup studentů a efektivita nových učebních opor
- 3.7.2 Závěrečná evaluace - sumativní vyhodnocení kurikula inovovaného studijního programu, forem a metod
výuky a obsahu disciplín
- 3.7.3 Zpracování připomínek a podnětů z evaluací v pilotní skupině
3.8 Příprava na ukončení projektu
Klíčová aktivita bude realizována v období leden 2012 - srpen 2013.
Do realizace klíčové aktivity bude zapojen celý realizační tým a partneři.
Výstup klíčové aktivity:
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HLAVNÍ VÝSTUPY:
Počet osob poskytujících sluţby - lektoři jsou započítáni jiţ v klíčové aktivitě 1
ad 3.1.3 Seznam osob přihlášených do vzdělávání
ad 3.5
- Počet podpořených osob - studentů akreditovaného oboru Judaistika FF UP: 180
- Počet podpořených osob - studentů FF UP a UP různých oborů a fakult: 300
- Počet podpořených osob - studentů kombinovaného vzdělávání studijních programů UP: 60
- Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - akademických pracovníků a studentů
doktorandských studií: 60
OSTATNÍ VÝSTUPY:
ad 3.1.1
- Motivační dopis
- Edukační nabídkový katalog vč. kurikul kurzů (seznamu a stručné anotace nabízených kurzů)
ad 3.1.2 Seznam oslovených potenciálních účastníků vzdělávání
ad 3.1.3 Databáze zájemců o vzdělávání
ad 3.1.4
- Informační dopis pro přihlášené zájemce - účastníky projektu
- Informační dopis pro nepřijaté zájemce do projektu
ad 3.2 Informační průvodce studiem
ad 3.3 Začlenění nových kurzů do systému Stag, tvorba rozvrhu, zajištění výukových prostor, konsolidace
učitelského týmu (seznam členů týmu publikovaný na webu, bibliografie členů týmu, systém pracovních schůzek
projektového a realizačního týmu)
ad 3.4
- Prezenční listina
- Fotodokumentace
ad 3.5
- Certifikáty pro akademické pracovníky a studenty doktorandských studií - po úspěšném ukončení kaţdého kurzu
(forma ukončení - kolokvium)
- Hodnocení studentů účastnících se pilotního ověření nového kurzu Praxe/stáţ potenciálními zaměstnavateli
- Sestava ze systému stag - počet studentů, kteří úspěšně ukončili inovovaný, nebo nový předmět
- Čestná prohlášení zahraničních expertů (pro potřeby zdokumentování "Per diems")
- Prezenční listiny
- Fotodokumentace z výuky

ad 3.6
- Pozvánka na workshop
- Program workshopu
- Fotodokumentace z workshopu
- Prezenční listina z workshopu
ad 3.7.1 Evaluační listy
ad 3.7.2 Souhrnný výsledný text evaluace
Číslo aktivity:

04
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Název klíčové aktivity:

Pilotní ověření inovovaných a nových kurzů studenty jiných VŠ

Na realizaci se podílí:

RESPEKT A TOLERANCE
Ţidovská obec Olomouc
Univerzita Palackého v Olomouci

:
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
4.1 Nábor účastníků vzdělávání do projektu
- 4.1.1 Návrh a zpracování nabídky vzdělávání: Vytvoření motivačního dopisu a nabídkového katalogu
- 4.1.2 Oslovení potenciálních účastníků vzdělávání
- 4.1.3 Vytvoření seznamu přihlášených osob do projektu, vytvoření seznamu účastníků projektu (+ vytvoření
databáze dalších zájemců)
- 4.1.4 Informace přihlášeným zájemcům - účastníkům projektu
4. 2 Kompletace materiálu pro účastníky
4.3 Zahájení výuky pilotní skupiny - motivování účastníků, informace o projektu, prezentace kurzů, vstupní tutoriál,
podpora meziuniverzitní spolupráce
4.4 Pilotní testování - realizace 2 společných (inovovaných či nově vytvořených) výukových jednotek - systém
blokových seminářů či workshopů
- tyto blokové semináře pro studenty jiných VŠ budou probíhat jak na Univerzitě Palackého v Olomouci, tak na
jiných VŠ, předpokládáme, ţe se bude jednat o Ostravskou univerzita a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Bude
realizován jeden kurz v rámci kaţdého semestru (2 semestry).
4.5 Průběţná evaluace v pilotní skupině po ukončení kaţdého společného/výměnného kurzu + závěrečná
evaluace
- sumativní vyhodnocení kurikula výměnných programů, forem a metod výuky, obsahu disciplín a zapracování
těchto výstupů z evaluace do blokových seminářů a workshopů
Klíčová aktivita bude realizována v období srpen 2012 - srpen 2013.
Do realizace klíčové aktivity bude zapojen celý realizační tým a partneři.
Výstup klíčové aktivity:
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Na realizaci klíčové aktivity se budou podílet:
HLAVNÍ VÝSTUPY:
Počet osob poskytujících sluţby - lektoři jsou započítáni jiţ v klíčové aktivitě 1
ad 4.1.3 Seznam osob přihlášených do vzdělávání
- Počet podpořených osob - studentů jiných VŠ: 40
OSTATNÍ VÝSTUPY:
ad 4.1.1
- Motivační dopis
- Edukační nabídkový katalog vč. kurikul kurzů (seznamu a stručné anotace nabízených kurzů)
ad 4.1.2 Seznam oslovených potenciálních účastníků vzdělávání
ad 4.1.3 Databáze zájemců o vzdělávání
ad 4.1.4
- Informační dopis pro přihlášené zájemce - účastníky projektu
- Informační dopis pro nepřijaté zájemce do projektu
ad 4.2 Informační průvodce studiem
ad 4.3
- Prezenční listina
- Fotodokumentace
ad. 4.4
- Prezenční listiny
- Fotodokumentace z výuky
ad 4.5
- Evaluační listy
- Souhrnný výsledný text evaluace
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2010
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Inovace akreditovaného studijního
programu Judaistika a vytvoření
studijní opor pro inovované a nové
kurzy

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

2011
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Pilotní ověření inovovaného
studijního programu Judaistika na
UP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zapojení Centra judaistických studií
do sítě judaistických institucí v ČR (i
zahraničí)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IX.

X.

XI.

XII.

Zapojení Centra judaistických studií
do sítě judaistických institucí v ČR (i
zahraničí)
Inovace akreditovaného studijního
programu Judaistika a vytvoření
studijní opor pro inovované a nové
kurzy

X

2012

Pilotní ověření inovovaných a nových
kurzů studenty jiných VŠ
X

X

X

X

X

X

X

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Pilotní ověření inovovaného
studijního programu Judaistika na
UP

X

X

X

X

X

X

X

X

Zapojení Centra judaistických studií
do sítě judaistických institucí v ČR (i
zahraničí)

X

X

X

X

X

X

X

X

Pilotní ověření inovovaných a nových
kurzů studenty jiných VŠ

X

X

X

X

X

X

X

X

Inovace akreditovaného studijního
programu Judaistika a vytvoření
studijní opor pro inovované a nové
kurzy

X

2013
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