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Popis řešení projektu:  

Dne 13. 11. 2019 jsme pod záštitou studentské iniciativy Udržitelný Palacký uspořádaly první 
ze tří plánovaných workshopů z cyklu Šicí dílna: Udržitelnost na míru. Cílem workshopu bylo 
naučit účastníky pracovat s šicím strojem a umožnit jim ušít si jednoduchý látkový pytlíček. 
Workshop se konal na Přírodovědecké fakultě, UP, od 18. do 21. hodiny v učebně 2.006. 
Workshop Šicí dílna: Udržitelnost na míru měl za účel prostřednictvím ručních prací a práce s 
šicím strojem umožnit účastníkům zábavnou a kreativní formou rozvinout dovednosti, které 
podpoří udržitelné chování a přispějí k šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji.  
 
Úvodem workshopu jsme se všichni seznámily, vysvětlily naši motivaci k pořádání těchto 
workshopů a k možnému budoucímu otevření malé šicí dílny v prostorách Freeshopu. Následně 
jsme s účastnicemi probraly motivaci k jejich účasti na workshopu a jejich zájem o udržitelnost. 
V návaznosti na to jsme diskutovaly na téma aktuálních environmentálních problémů jako např. 
rychlá móda a nadužívání plastových obalů a jakým způsobem se s těmito problémy účastnice 
vypořádávají. K rozvinutí těchto témat jsme na workshop také přinesly různé publikace na téma 
udržitelnosti, které si účastnice v průběhu workshopu měly možnost prohlédnout a pročíst. 
 
V samotném programu workshopu jsme probraly, jaké všechny výrobky a oděvy si účastnice 
mohou samy ušít se základní znalostí šití na šicím stroji a ukázaly jsme jim některé z našich 
vlastních výrobků (od tašky na rameno po letní šaty). Dále jsme společně vymyslely a vysvětlily 
jak a proč se používají střihy, kde je možné je získat či jak se dají vyrobit, a také jaké látky jsou 
vhodné k šití. Posléze jsme ukázaly postup šití látkových pytlíčku a rozdělily se do menších 
skupinek. Každá účastnice si vyzkoušela práci s látkami, s šicím strojem a posléze si každý ušil 
vlastní pytlíček. Na workshopu nechybělo ani připravené veganské občerstvení a čaje z bylinek 
z komunitní zahrádky Václavka. 
 
Při realizaci workshopu jsme využily tři vlastní šicí stroje s potřebnou šicí výbavou; látky, které 
jsme dodaly z vlastních zdrojů či z Freeshopu; vlastní příze na výrobu šňůrek do pytlíčků; a 
nitě, které jsme nakoupily v galanterii. Workshop byl časově náročný nejen na přípravu potřeb 
a materiálů k šití, ale i samotný workshop byl téměř tříhodinový. Velkou časovou náročnost 
měla rovněž příprava programu workshopu a jeho propagace (vytvoření a vyvěšení plakátů, 
založení a propagace události na Facebooku, e-mailová komunikace s účastníky atd.). Finanční 
náročnost celé akce nebyla velká, jelikož látky jsme z hlediska udržitelnosti kupovali z druhé 
ruky nebo je přinesli účastníci. Ostatní náklady (příze, nitě a občerstvení) se vešly do částky 
500 Kč.  

Do organizace a přípravy workshopu se kromě mě a Viktorie Víchové zapojilo několik členů 
spolku Udržitelný Palacký, kteří pomáhali jak s propagací akce (např. vytvoření designu 
tištěných plakátů na propagaci workshopů), tak s průběhem a následným úklidem po akci. 



Zároveň připravili občerstvení pro hosty a zajistili fotografie a videozáznam z akce. Patří jim 
velké díky, stejně jako Přírodovědecké fakultě za bezplatné poskytnutí prostor.  

Výstupy projektu  

Výstupy projektu byly zatím splněny z poloviny, jak bylo plánováno. Prezenční listina 
účastníků čítá 10 lidí, maximální kapacita workshopu byla tedy naplněna (Příloha č. 1). 
Workshop byl propagován pomocí tištěných plakátů, dále jako událost na Facebooku v rámci 
stránky spolku Udržitelný Palacký (Příloha č. 3). Událost byla dále propagována na 
Facebookových stránkách Univerzity Palackého (Příloha č. 4), na Facebookových stránkách 
Katedry rozvojových a environmentálních studií (Příloha č. 5) a na Facebookových stránkách 
Update (Příloha č. 6). Z workshopu byl pořízen videozáznam a fotografická dokumentace 
(Příloha č. 2). 

Naplnění cílové skupiny  

V žádosti o podporu projektu jsme předpokládaly celkový zájem o všechny tři workshopy 
přibližně 35 lidí a účast přibližně 20 lidí, a to převážně studentů Univerzity Palackého. Podle 
prezenční listiny se prvního workshopu účastnilo 10 lidí. Workshop měl dosah hlavně na ostatní 
fakulty mimo PřF, konkrétní výčet návštěvníků podle prezenční listiny je shrnut v Tabulce 1:  

Tabulka 1: Počet návštěvníků z jednotlivých fakult Univerzity Palackého 

Fakulta Počet návštěvníků 
PřF 1 
FF 5 
FZV 3 
FTK 1 

Přes Google formulář se na workshop doposud přihlásilo 45 lidí, přičemž někteří se přihlásili 
na více workshopů a další tři účastníci se přihlásili skrz online zprávy.  

Událost oslovila 3,8 tisíc lidí, přičemž zájem o všechny tři workshopy dohromady na 
Facebookové události projevilo celkem 130 lidí (20 účast, 110 zájem). 

Ohlasy na tento workshop byly kladné a hodnotíme ji jako úspěšnou. Rády bychom workshopy 
nazvané Šicí dílna: Udržitelnost na míru pořádaly pravidelně, alespoň dvakrát do semestru. 
Také bychom rády daly možnost těm zájemcům, kteří nemají doma vlastní šicí stroj, aby se 
společně s námi a dalšími zájemci mohli setkávat v Šicí dílně ve Freeshopu v předem 
domluvených časech. Základem Šicí dílny ve Freeshopu by byl šicí stroj a základní vybavení 
pro střih a úpravu látek a samotné šití. Finanční náročnost na založení takovéto dílny 
odhadujeme na 5000–7000 Kč v závislosti na zakoupeném vybavení. Tímto bychom rády 
podporovaly zájem účastníků o udržitelnost. 

  



Kontrolovatelné přílohy a výstupy  

Příloha č. 1: Prezenční listina z workshopu dne 13. 11. 2019  

 

  



Příloha č. 2: Výběr fotografií z události  

 
 
 

Příloha č. 3: Odkazy na událost Šicí dílna: Udržitelnost na míru na Facebookových stránkách 
spolku Udržitelný Palacký  



13. 11. 2019 https://www.facebook.com/events/559045251563639 
27. 11. 2019 https://www.facebook.com/events/559045258230305  
11. 12. 2019 https://www.facebook.com/events/559045254896972 
 

Příloha č. 4: Odkaz na událost Šicí dílna: Udržitelnost na míru na Facebookových stránkách 
Univerzity Palackého v Olomouci 

https://www.facebook.com/groups/164914413030/permalink/10156882839553031/ 

Příloha č. 5: Odkazy na událost Šicí dílna: Udržitelnost na míru na Facebookových stránkách 
Katedry rozvojových a environmentálních studií 

https://www.facebook.com/mrsupol/posts/3168191153197677?__xts__[0]=68.ARAOK3cWS
u8LFVCMrDNKSiAcwEuoMjhd50XiScdbwe863qnxWOsKcyOBLdWQ7LVrldajLK7Q5YO
_PnPwmO-_F4nvJA-bkFW5GG91Y-
JqYClPRpRo2G3EYqbcQe9I3TkqKwNpN277CpV6AME4xKcMZ7n7fhlIkjZ7jQ1N30e0Pd
Rlq262aYMEiZLFZXK_1kBu68Q76Z108XbmSBCZg5l0cWfL8xhuJPn7NQBJ3geEfH7Urp
eHD6GQtymyeThvCbsy0dcp45TqrQXamjl6OT3dniKH0LtGlwawazgmeAEw4tSdgr7CYbrP
rn4uLJkJcF56JBIG5IWJlHYlCaMunmIPhevS1A&__tn__=-R 
 

Příloha č. 6: Odkazy na událost Šicí dílna: Udržitelnost na míru na Facebookových stránkách 
UPdate 

13. 11. 
https://www.facebook.com/groups/164914413030/search/?query=UPDATE&epa=SEARCH_
BOX 
 
27. 11. 
https://www.facebook.com/groups/164914413030/search/?query=UPDATE&epa=SEARCH_
BOX 
 

Příloha č. 7: Příspěvek o události Šicí dílna: Udržitelnost na míru ve zpravodaji PřF 

18. 11.https://www.prf.upol.cz/zpravodaj/2019/zpravodaj-182019-
1811/?fbclid=IwAR3Yej3Gap8wLnzU4aQfUSsZvcOtfZPnMCx8aIEExKFwmS5Dz0JFGsGJ
3vI#c39472 

 


