
KA 01 – Spolupráce FF UJEP s nadacemi 

Všechny plánované cíle a výstupy KA1 byly realizovány.  V souladu s původním záměrem se 
uskutečnilo: 

1. Navázání spolupráce a rozvoj partnerství FF UJEP a 3 významných českých nadací 
(Nadace VIA, Nadace Partnerství, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové). Partnerství plní 
cíle vůči cílovým skupinám projektu (studenti a akademičtí pracovníci FF UJEP), o tom 
podrobněji níže v souvislosti s dalšími cíli a výstupy KA1, a dále otevírá a rozvíjí téma 
spolupráce univerzit a nadací ve státě a společnosti, které má širší společenský dopad a je 
vhodné se jím dále zabývat. 

2. Příprava a realizace povinně volitelného kursu „Nadace“ který obsahuje teoretickou a 
praktickou část:  

a) E-learningový portál „Role univerzity, nadací a neziskových organizací ve společnosti“, 
který je dostupný studentům a akademickým pracovníkům FF UJEP (jako 1 ze 3 nezávislých 
modulů e-learningu Communitas pro praxis) na http://e-ujep.cepac.cz/inf-portal/.  

Portál vznikl ve spolupráci Katedry politologie a filozofie s partnerskými nadacemi, Nadací 
VIA, Nadací Partnerství a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové a dalšími odborníky.  

Vzdělávací program je členěn do 4 hlavních kapitol, které postupně představí celou šíři 
tematiky od základních otázek a jejich reflexe, přes společenské procesy k podrobnějšímu 
zkoumání jednotlivých témat nadací a univerzit.  

Každá ze 4 hlavních kapitol kapitola zahrnuje 4 učební texty (1.1. – 4.4.), které přinášejí 
základní orientaci v celém tématu. Na ně navazují doprovodné studie (1.1.1. – 4.4.3.), které se 
věnují vybrané problematice nebo přinášejí pohledy z různých úhlů. Celkem program 
obsahuje 64 textů od více než 30 odborníků na jednotlivá témata.  

b) Program praxí studentů FF UJEP v 3 partnerských nadacích byl realizován během 4 
semestrů (od podzimu 2012). Model byl připraven jako týdenní souvislá praxe v nadaci, k níž 
nadace předem připraví odborný program zahrnující představení nadace a jejího poslání, cílů 
a hlavních aktivit, účast studenta na činnostech nadace a dialog s vedením nadace a dalšími 
pracovníky o tématech nadace, neziskového sektoru a občanské společnosti. Po absolvování 
týdenní praxe student zpracoval závěrečnou písemnou zprávu o svém působení v nadaci na 
vybrané téma (hodnocení programu praxe, reflexe vybraného tématu nadace, resp. 
usouvztažnění témata nadací a neziskového sektoru a univerzitního světa). 

3. Workshopy: Během 3 let se uskutečnily 3 dvoudenní workshopy, kterých se účastnili 
studenti a akademičtí pracovníci UJEP, členové realizačního týmu z univerzity a partnerských 
nadací a přizvaní odborníci z akademické oblasti a neziskového sektoru. Každý workshop měl 
odlišné tematické zaměření, obsahoval přednášky a panelové diskuse k širší tematice 
působení universit a třetího sektoru ve společnosti s cílem otevřít toto téma a podat 
východiska k utvoření si uceleného pohledu na stát a společnost, k dialogu o směřování lidské 
společnosti, její kultivaci a krizi západních hodnot, s nimiž se naše společnost má vyrovnávat. 



Do každého workshopu byla zařazena diskuse nad společným působením univerzit a nadací 
ve společnosti, jejíž kvalita se měnila, diskusní příspěvky se myšlenkově prohlubovaly a 
tematicky rozšiřovaly. Workshopy byly důležitou součástí spolupráce a poskytly prostor pro 
diskusi nad vzniklým komplexem 64 textů.  

Témata workshopů: 

15. - 16. 6.2012 - Poslání a myšlenková východiska univerzit, nadací a neziskových 
organizací ve společnosti 

• Poslání univerzit   

• Poslání nadací a neziskových organizací  
• Svoboda a odpovědnost  
• Úloha duchovních hodnot ve společenství a ve společnosti  

• Spolupráce univerzit a nadací – vstupní diskuse 
 

18. – 19. 10. 2013 - Občanská společnost, demokracie a kapitalismus 

• Představení vzdělávacího portálu o Roli univerzit a nadací ve společnosti 

• Role občanské společnosti ve státě 
• Demokracie a kapitalismus  

• Proměna hodnot z hlediska politické filosofie 
• Poslání, myšlenková východiska a spolupůsobení univerzit a nadací – panelová 

diskuse na téma „Jaká jsou společná témata nadací a univerzit?“   
 

13. – 14. 6. 2014 - Hodnoty a obecné blaho  

• Hodnoty, obecné blaho a veřejná prospěšnost 
• Trvale udržitelný rozvoj  

• Filosofická východiska ekofilosofie a působení univerzit a nadací 
 

4. Závěrečná publikace KA1 s názvem „Hodnoty, stát a společnost“ vydala FF UJEP jako 7. 
svazek v ediční řadě Studia Politologica, ISBN 978-80-7414-735-7, v rozsahu 195 stran 
v červenci 2014. Jde o kolektivní monografii o 9 textech různých autorů, které vycházejí 
z původních textů, jež byly v rámci projektu zpracovány jako e-learningové učební texty, 
doprovodné studie a které byly diskutovány v rámci 3 projektových workshopů, výuky 
povinně volitelného kursu a praxí. Výsledný výběr tématu a jednotlivých textů navazuje na 
diskuse realizačního týmu a cílových skupin a ukazuje hodnoty jako hlavní téma společného 
zájmu nadačního a univerzitního světa. Cílem publikace je ukázat, jakou roli hrají hodnoty ve 
státě, a to nejen jako základní principy demokratického systému, např. svoboda a rovnost, ale 
také jakou roli hrají v souvislosti s cílem či zájmem státu, s úlohou institucí, občanské 
společnosti a v neposlední řadě s úlohou vzdělanosti a kultury společnosti. 



 

Obsah publikace: 

Předmluva (editoři Aleš Havlíček a Lubomír Krbec) 

I. Úloha hodnot ve společnosti (Václav Němec)  

II. Svoboda a odpovědnost (Aleš Havlíček)  

III. Občanská, lidská a přirozená práva (Aleš Havlíček)  

IV. Konflikt jako základní determinanta společnosti a lidských práv (Lukáš Novotný)  

V. Demokracie a kapitalismus a jejich instituce (Václav Němec)  

VI. Veřejný zájem a obecný prospěch (Milan Žák)  

VII. Instituce v ekonomii (Milan Žák a Milan Sojka) 

VIII. Občanská společnost a stát (Antonie Doležalová) 

IX. Vzdělanost a kultura (Jakub Jinek a Josef Štogr) 

  

Zpětná vazba od cílových skupin (za KA1) 

V rámci programu studentských praxí jsme prováděli průběžnou evaluaci, v reakci na níž 
jsme měnili koncept stáží tak, aby odpovídala na potřeby studentů (komunikace se studenty, 
flexibilita termínů, možnost absolvovat stáž ve dvojici, přesun počtu míst pro stážisty mezi 
nadacemi).  

V období květen – červenec 2014 jsme provedli závěrečnou evaluaci programu praxí, do níž 
se zapojili pracovníci nadací, kteří byli do programu na straně realizačního tmu zapojeni, a 
studenti FF UJEP, kteří praxi již absolvovali. Výsledky evaluace včetně písemné zpětné 
vazby studentů je zaznamenána na veřejně přístupné webové stránce 
http://www.studenti4ngo.com/, kterou za účelem prezentace evaluace a diseminace programu 
stáží založil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v červenci 2014, který celou 
závěrečnou evaluaci koordinoval. Cílem bylo ověření modelu praxí a zjišťování možností 
jeho přenositelnosti nad rámec projektového partnerství. Zároveň slouží jako motivační 
stránka pro studenty a neziskové organizace, kteří by se chtěli o možnostech spolupráce 
univerzity a nadací / neziskových organizací dovědět více. Informace o tomto portálu šíří jak 
nadace, tak studenti tak v rámci svých sociálních sítí, takže lze očekávat reálný dopad na 
zájemce. při zjišťování zpětné vazby studentů jsme se neomezovali na dotazníkovou formu, 
ale je zpracována v esejistické podobě, v níž je prostor pro poukázání na témata nadací a 
přístupu studentů k nim.  

Podrobnosti z hodnocení programu praxí studenty – viz http://www.studenti4ngo.com/. 
 



 


