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Závěrečná zpráva k výzvě Hýčkej svou přírodu! 

Název projektu: Clothes-Swap 

Jméno a příjmení žadatele: Viktorie Víchová 

Studijní obor: Nanotechnologie 

Ročník: 4. 

E-mail: viktorie.vichova01@upol.cz 

Číslo účtu: 1453766011/3030 

 

Popis řešení projektu: 

Dne 21. 11. 2018 jsem za pomoci studentského spolku Udržitelný palacký uspořádala 

událost nazvanou Clothes-Swap na půdě Přírodovědecké fakulty. Akce probíhala od 14 

hodin až do 20 hodin v přízemí fakulty. Clothes-Swap (neboli výměna oblečení) měl za cíl 

upozornit na problematiku textilního průmyslu a inspirovat návštěvníky k uvědomělému 

používání a nakupování oblečení. Na začátek akce jsme na místo dopravili oblečení a 

doplňky z našeho Freeshopu a vlastních skříní. Během akce již sami návštěvníci přinášeli 

tašky pro ně nepotřebného oblečení a odnášeli si "nové" kousky do svého šatníku. Po 

skončení akce jsme zbylým oblečením a doplňky naplnili celkem osm 120-litrových pytlů, 

které jsme darovali Charitě Olomouc. 

Součástí clothes-swapu byl doprovodný program, skrze který jsme účastníkům přiblížili 

problematiku rychlé módy. Program probíhal od 18.00 v aule Přírodovědecké fakulty. O 

udržitelné módě a problematice textilního průmyslu s hosty diskutovala Romana 

Tomášková, členka hnutí Fashion Revolution. Hosté měli možnost dozvědět se, jak to 

funguje v továrnách na výrobu oblečení, jaké životní podmínky mají jejich zaměstnanci, 

co je to pojem fast fashion a taky třeba to, kde shání svoje oblečení sama Romana, 

propagátorka udržitelné módy. Od 19.00 byl promítán dokument Co se nenosí, v němž 

estonská módní návrhářka ukazuje svoji cestu k textilní upcyklaci (využívání odpadních 

materiálů z přebytečných výrobků k vytvoření něčeho zcela nového) a zároveň 

v dokumentu pátrá po tom, jakou cestu oblečení urazí než se dostane až k  nám, na obchodní 

pult. Po promítání bylo v přízemí pro naše hosty připraveno veganské občerstvení, u nějž 

probíhala neformální diskuze potřebná pro vstřebání zážitků a informací z  celého dne. 

Do organizace celé akce se kromě mě zapojilo několik členů spolku Udržitelný Palacký, 

kteří pomáhali jak s přípravou, tak s průběhem a následným úklidem po akci. Zároveň 

připravili i občerstvení pro hosty a zajistili videozáznam akce. Rovněž se postarali o 

propagaci události na Facebooku a formou tištěných plakátů.  Patří jim velké díky, stejně 

jako Přírodovědecké fakultě za bezplatné poskytnutí prostor.  
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Výstupy projektu 

Výstupy projektu byly splněny. Prezenční listina účastníků čítá 130 lidí (Příloha č.  1). 

Akce byla propagována jako událost na Facebooku (Příloha č. 3) v rámci stránky spolku 

Udržitelný Palacký 14 dní přede dnem konání akce a také byla vypsána v kalendáři 

Univerzity Palackého. Rovněž byla zmíněna v rámci celoměsíční listopadové akce 

Plastopad (Příloha č. 4), kterou také pořádá spolek Udržitelný Palacký a pod záštitou této 

akce byla zmíněna i v několika médiích (Příloha č. 7). Z akce bylo pořízeno lifestreamové 

video na Facebook (Příloha č. 5), reportáž dostupná na YouTube (Příloha č. 6) a 

fotografická dokumentace (Příloha č. 2).  

Naplnění cílové skupiny 

V žádosti o podporu projektu jsme předpokládali účast přibližně 80 lidí a to převážně 

studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého. Podle prezenční listiny akci navštívilo 130 

lidí, z nichž 21 lidí byla veřejnost. Akce měla dosah i na ostatní fakulty, konkrétní výčet 

návštěvníků podle prezenční listiny v tabulce 1: 

Fakulta Počet návštěvníků 

PřF 56 

FF 25 

PdF 13 

LF 5 

FTK 5 

CMTF 4 

FZV 1 

veřejnost 21 

Tabulka 1: Počet návštěvníků z jednotlivých fakult Univerzity Palackého a za veřejnost.  

Zájem o akci na Facebookové události projevilo celkem 328 lidí (64 účast, 264 zájem).  

Ohlasy na tuto událost byly kladné a hodnotíme ji jako velmi úspěšnou. Rádi bychom 

z Clothes-Swapu udělali pravidelnou semestrální akci a zvýšili tak povědomí (nejen) 

studentů o módě v globálních souvislostech a zodpovědné spotřebě obecně. 
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Kontrolovatelné přílohy a výstupy 

Příloha č. 1: Naskenovaná prezenční listina 
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Příloha č. 2: Výběr fotografií z události 
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Příloha č. 3: Odkaz na událost Clothes-Swap na Facebooku 

https://www.facebook.com/events/329183077668217/ 

Příloha č. 4: Odkaz na událost Plastopad na Facebooku 

https://www.facebook.com/events/502094253608887/  

Příloha č. 5: Odkaz na lifestream z akce na Facebooku 

https://www.facebook.com/udrzitelnypalacky/videos/925952660934654/  

Příloha č. 6: Odkaz na video z události 

https://www.youtube.com/watch?v=LYim3aXRm_Q  

Příloha č. 7: Články o události v médiích 

• Článek v časopise pro studenty Třípól v rubrice Studenti: 

https://www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/2275-plastopad-je-tady 

 

• V seznamu aktualit na vzdělávacím portále ČEZu: 

https://www.svetenergie.cz/cz/aktuality 

 

• Článek na internetových stránkách Zajímej.se Institutu Cirkulární Ekonomiky: 

https://zajimej.se/na-univerzite-palackeho-zacal-plastopad/  

 

• Příspěvek na Instagramovém účtu Filozofické fakulty UP: 

https://www.instagram.com/p/Bp4XE23l0vC/  
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