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D. Návrhová část

D.1 Hlavní ideové 
cíle revitalizace Kampus je místo 

spojování vzdělání 
a vědy s každodenností

Kampus je městský
kreativní HUB. 

Kampus je místo
 propojování 
– lidí, oborů, míst

Kampus vzdělává 
skrze vlastní podobu.

Kampus jako místo 
reprezentující význam 
vědění a přístup k němu

Kampus je ucelená identita, 
ale zároveň 
je otevřený a propojený 
s životem města. 
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Kampus je místo 
spojování vzdělání 
a vědy s každodenností

Spojení je oboustranné - znamená nejen rozšíření vzdělání a 
vědy do reality každodennosti ale také reality každodennosti 
do vědy a vzdělání. Vzdělání přítomné v každodennosti 
skrze přirozenou konfrontaci v průběhu pobytu v Kampusu: 
Informace o tom, co se děje uvnitř škol, přenesená do 
veřejného prostoru. Každodenní potkávání se studentů, 
vědců a lidí z okolí, v prostředí vybízejícím ke komunikaci. 
Inspirace, motivace, obohacení. Každodennost přítomná ve 
vzdělání zase znamená připomínání studentům, vědcům 
a pedagogům, že jejich úzce specializované obory nejsou 
samoúčelné, ale podílí se na komplexním vědění lidstva.

V současné době jednotlivé instituce v Kampusu fungují v 
podstatě jako solitéry. Jednotlivé části veřejného prostranství 
jsou uživateli vnímána jako nesouvisející ostrovy. Studenti se 
navzájem téměř neznají a především nevědí nic o oborech, 
kterým se věnují jejich kolegové na ostatních universitách. 
Lidé mimo Kampus nemají mnoho důvodů do Kampusu 
chodit.

Toto vše může veřejný prostor napomoci propojit.

Kampus se může stát epicentrem a iniciátorem interakce, 
angažovanosti, dynamické kultury, studia, nápadů, vývoje, 
inovace, kultivace, socializace, i každodenního života – 
studentů, zaměstnanců, obyvatel okolí i návštěvníků.

Kampus v současné době neposkytuje vědomí jednotné 
identity, ani jeho vnitřním uživatelům, ani návštěvníkům 
zvenčí. Hranice Kampusu není rozeznatelná podoba 
veřejných prostranství nevykazuje žádné společné prvky, 
neexistuje jasné centrum, ani subcentra, schází místa 
společná pro celý Kampus. Zároveň ale Kampus není ani 
plnohodnotnou součástí okolního města – bezprostředně 
navazujících území ani širšího celku. 

Úkolem revitalizace veřejných prostranství je napomoci 
posílit či vytvořit obě tyto – zdánlivě protikladné – roviny, 
tedy vybudovat společnou identitu Kampusu a propojit ho 
(fyzicky i virtuálně) s okolním městem.

Kampus je místo
 propojování 
– lidí, oborů, míst

Kampus je ucelená identita, 
ale zároveň 
je otevřený a propojený 
s životem města. 

Kampus je městský
kreativní HUB. 
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Instituce sídlící v Kampusu generují na své půdě množství 
inovativních přístupů – například otázky adaptace na 
klimatickou změnu, či sociální, kulturní a další témata, která 
jsou ve společnosti aktuální. Řada z nich je aplikovatelná v 
oblasti veřejných prostranství. Cílem je uplatnit tyto přístupy 
při navrhování nové podoby Kampusu a daná opatření také 
osvětovou formou zviditelnit.

Když přemýšlíme o vytváření fyzického rámce pro určitou 
činnost, jinými slovy formy pro děje, na prvním místě bychom 
se měli zamyslet nad smyslem a podobnou těchto dějů a 
teprve potom nad formou.
Cílem vysokých škol je vzdělávání a věda. Nejprve je tedy 
potřeba definovat smysl vzdělávání, od něj se odvíjející 
podobu jeho naplňování a poté hledat fyzickou formu (v 
tomto případě veřejného prostoru Kampusu), která tento 
smysl bude ztělesňovat a pomáhat ho naplňovat.
Vzdělávání není jen samotné studium - přijímání informací, 
sezení v posluchárně či na semináři, vykonávání zkoušek. 
Jeho nedílnou součástí je také relaxace – duševní i tělesná, 
setkávání, komunikace, mezilidské vztahy, aktivní utváření 
reality a další.
A pro všechny činnosti různých fází vzdělávání by měl veřejný 
prostor Kampusu nabízet zázemí. Které je přinejmenším 
musí umožňovat, ale může nabídnout víc - iniciovat je a 
obohacovat.
Protože se zdá, že řada těchto různých fází v komplexnosti 
vzdělání schází sama o sobě, veřejný prostor má dokonce 
jedinečnou šanci, tím, že pro ně vytvoří prostor „adresný“, je 
připomenout, oživit, de facto vytvořit.

Pokud bychom zkusili – právě a jen pro potřeby definování 
veřejného prostoru – tyto fáze zformulovat, mohly by vypadat 
například takto:

Přibližování se vzdělání: 
– motivace, inspirace, příklady, touha, …

Symbolická místa vstoupení do prostoru vzdělání: 
– brány, jako místa transformace.

Příprava na vzdělání: 
– otevření se informacím, rozšiřování obecných 
i specializovaných vědomostí

Místa pro všeobecnou osvětu

Vstřebávání vědomostí 
– absolvování hlavního studijního programu – přednášky, 
semináře, zkoušky, zápočty, absolventské práce …

Venkovní místa pro výuku
Kontakt vnitřních míst pro výuku s venkovním prostorem
Místa pro samostudium. Soustředění. Zákoutí v zeleni.
Místa pro dialog. Příležitost sezení v intimním prostředí.

Zpracovávání vědomostí – třídění. Propojování souvislostí
Místa relaxace, klidu, soustředění.

Volný čas: 
– rozšiřování vzdělání nad rámec „nutného“
– Místa pro multidisciplinární akce a inetrakce

Aplikace vzdělání:
– Místa pro prezentaci tvorby
– Místa pro interakci mezi teorií a praxí

Sdílení vzdělání:
– Místa komunikace od bilaterálních, 
komorních až po hromadná setkání
– Místa pro společnou tvorbu
– Místa pro kritickou společenskou konfrontaci
– Místa přednášení, debat, workshopů, …

Podpůrné fáze vzdělávání:
– Místa pro odpočinek těla a ducha
– Místa pro kultivaci těla a ducha, individuální i kolektivní

Technická infrastruktura vzdělávání:
– Komfortní doprava hromadná i individuální, pěší komfort, 
servis budov, servis veřejné vybavenosti, fungující 
a uživatelsky vstřícná organizace – fyzická i virtuální.

Kampus jako místo 
reprezentující význam 
vědění a přístup k němu

Kampus vzdělává 
skrze vlastní podobu.


