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Smart People

• Projekt SMART City – SMART Region – SMART 
Community

• WP 4 SMART People

• Image kraje?

• konsekvence?

• Intervenční logika projektu

• historické dědictví kraje a jeho vnímání  technologie a 
design  nové vnímání historického dědictví  pozitivní vliv 
na image regionu a regionální identitu

• databáze + komodifikační potenciál

• Spolupráce geografů, ekonomů, historiků a umělců

• workshop The World We Want To Live In



3 slova

• Napište prosím 3 slova nebo myšlenky, které vás 
bezprostředně napadnou, když se řekne

ÚSTECKÝ KRAJ

• dopište ještě, zda bydlíte v Ústeckém kraji

BYDLÍM – NEBYDLÍM



Image regionu /
regionální identita obyvatel

• Image regionu

• vnímání regionu z 
vnějšku: lidmi, 
investory, návštěvníky

• pozitivní x negativní

• atraktivita regionu

• účel, za kterým do 
regionu (ne)přicházejí

• Regionální identita obyvatel

• jak je vnímán region vlastním 
obyvatelstvem

• pozitivní x negativní

• ztotožnění se, přihlášení se

• ochota věnovat svému okolí 
pozornost a něco pro něj 
udělat



Image regionu

• Symboly Libereckého kraje (Kučera, Chromý a kol. 2012)

• 1. Televizní vysílač a rozhledna Ještěd (22 %)

• 2. Hory a příroda (18 %)

• 3. Lyžování, zimní sporty (16 %)

• 4. Bižuterie (korále), sklo, sklárny (4 %)

• 5. Zoo (4 %)

• 6. Nezaměstnanost a chudoba (3 %)

• Jiná odpověď (21 %), neví (11 %)



Image regionu

• Symboly Ústeckého kraje (Kučera, Chromý a kol. 2012)

• 1. Romové (17 %)

• 2. Průmyslová oblast, továrny, chemický průmysl (15 %)

• 3. Těžba uhlí, doly a lomy (15 %)

• 4. Nezaměstnanost a chudoba (11 %)

• 5. Znečištěné ovzduší a životní prostředí (8 %)

• 6. Příroda (Českosaské Švýcarsko, Pravčická brána, Říp, 
Krušné hory) (5 %)

• 7. Kriminalita (mafie, korupce, tuneláři, prostituce) (3 %)

• 8. Labe a Polabí (3 %)

• Jiná odpověď (12 %), neví (9 %)



Image regionu
• Kučera, Chromý a kol. 2012



Image regionu

• Štefánková, Drbohlav 2014:

Kdybyste si mohl(a) za ideálních podmínek, bez ohledu na váš 
současný stav, např. váš příjem, zaměstnání, vazbu na rodinu / 
přátele, vybrat region, kde byste chtěl žít, pro jaký byste se 
rozhodnul? Vyberte z regionů ten, který je pro vás nejpřitažlivější.



Posuzování vlastností krajů

Ústecký kraj Liberecký kraj
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Vnitřní image (N = 152)
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Vnější image (N = 895)

Zdroj: Výsledky šetření projektu Formování územních identit v intenzivně přeměněných krajinách SZ Čech, Kučera, Chromý a kol. (CVVM, prosinec 2012).



Vnímání regionu

• Negativní vnější image kraje

• Rozporuplná identifikace 
místních obyvatel s regionem: 
část obyvatel nevnímá region 
pozitivně

• existuje řada těch, kterým 
není image lhostejný, ale 
nemají možnosti, know-how, 
prostředky..., jak změnit

• obtížné přesvědčovat ostatní, 
kteří si o mém domově myslí, 
že není hezký, pokud si tím 
ani já nejsem úplně jist



Zdroje: iDnes.cz, 
Turistika.cz, Regiony24.cz, 
krusnohori-bez-hranic.cz, 
fotoaparat.cz, 
podkrusnohorskemuzeum.cz



Intervenční logika

• Změna?

• Vytvoření něčeho, na co mohou být místní lidé pyšní

• Rozvoj

• rozvoj založený na místních zdrojích – jejich komodifikaci / 
valorizaci / zpeněžení

• rozvojové přístupy zdola

• Udělat z nevýhody výhodu!

• vycházíme z toho, co v kraji máme



Průmyslové dědictví

• ...



Průmyslové dědictví

• ...



Průmyslové dědictví



Průmyslové dědictví

• Ústecký kraj

• tudy přicházela průmyslová revoluce do Česka!

• Ústí nad Labem = Malý Hamburk

• Šluknovský výběžek = České Nizozemí

• když průmyslový, tak pořádně!



Průmyslové dědictví

• v Ostravě to jde:



Průmyslové dědictví

• Ostrava přes Google Obrázky:



Průmyslové dědictví

• Ústí nad Labem přes Google Obrázky:



Prezentace regionu

• Analýza poštovních pohlednic ze severozápadních 
Čech (Kučera, Semian) – skrývání průmyslové 
minulosti, prezentace přírodního prostředí nebo 
architektonických objektů



Prezentace regionu



Průmyslové dědictví
• neúspěšný průmysl přinesl ekonomické, sociální, ekologické 

problémy a negativní image, ale průmyslová produkce ze 
světa nevymizela, není, zač se „stydět“, moderní a úspěšný 
průmysl má nový kabát, převlékněme se s ním!



SMART People

• .

Zdroj: www.designmag.cz 



SMART People

• Cíle: 

• zlepšení vnímání kraje přes průmyslové dědictví

• povzbuzení komunitního života / revitalizace veřejného 
prostoru

• prostřednictvím valorizace místního průmyslového dědictví

 sensibilizace lidí vůči průmyslovému dědictví kraje



SMART People

• Co pro to uděláme?

• Databáze artefaktů + potenciál komodifikace

• Vnímání průmyslového dědictví

• analýza mediálního obrazu průmyslu v kraji

• dotazníkové šetření

• rozhovory s uživateli průmyslového dědictví

• Vytvoření komodifikačních nástrojů (technologie + grafický 
design) - spolupráce geografů, historiků a umělců

• pilotní odzkoušení - workshop The World We Want To Live In

• Další využití nástrojů?



SMART People

• Atraktivní obal

• atraktivní audiovizuální prezentace

• mobilní aplikace

• rozšířená realita

Zdroje: arive.net, play.google.com



Interdisciplinární 
mezinárodní workshop
• Spolupráce geografů, ekonomů, historiků a umělců

• workshop The World We Want To Live In



Téma

• Zvoleno tak, aby vybízelo k analytickému pohledu na 
současný stav společnosti a životního prostředí 
člověka ve smyslu sociálním, ekonomickém, kulturním 
a samozřejmě i ekologickém. 

• Smyslem bylo informovat o aktuálních problémech, 
výzvách a příležitostech a o možných perspektivách 
dalšího vývoje nejen v globálním měřítku, ale také s 
důrazem na Ústecký region.



Cíl

• Experimentálně ověřit formu

• schopnou vyjádřit množství informací optimální pro vizuální 
komunikaci ve veřejném prostoru s ohledem na návyky, 
které jsou vnímání diváka vtiskovány současným mediálním 
prostorem.

• Jako výstup workshopu bylo definováno dílo 
sestávající ze dvou obrazových formátů (diptych): 

• první má formu plakátu, slouží k získání divákovy pozornosti 
a vymezení širšího tématu díla, 

• druhý formát ve shodném rozměru nese informační grafiku.



Řízení workshopu

• Workshop byl veden týmem:

• prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., vedoucí ateliéru Grafický 
design I, FUD UJEP,

• Eduardo Barrera Arambarri (Mexiko),

• Yossi Lemel (Holon Institute of Technology-Izrael),

• prof. Mariusz Wideryński, vedoucí Ateliéru užité fotografie na 
Akademii výtvarných umění ve Varšavě, 

• dále Nadia Issa, MgA. Jiří Toman, Ph.D. a MgA. Jakub 
Konupka, FUD UJEP.



Postup

• Metoda přímé spolupráce studentů grafického designu 
se studenty vědeckých oborů. 

• Týmy rozšířeny o studenty Fakulty sociálně 
ekonomické a Přírodovědecké fakulty. 

• Každý tým měl za úkol vytvořit jedno dílo, diptych 
plakátu a informační grafiky.



Brownfields Redevelopment
FSE – Public Administration and Regional Development

Markéta Novotná

Téma 1.





source: Ing. arch. Petr Hlaváček (2010)



Brownfields Redevelopment



Classic food 
chain

• Farm

• Port

• Warehouse

• Market

• Consumer

+ Transport segments

metro.co.u
k

Sustainable food consumption and rural development
Mgr. Jan Píša

Téma 2.



Alternative food chain

• Farm

• Market

• Consumer

statek-
oblik.cz



Local Food, Global Food



or

„WE WANT LIVE HERE, LET́̕ S MAKE THINGS 
BETTER“

Ján Králik, 2018
Department of Regional Development and Public Administration
Faculty of Social and Economic Studies
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Téma 3.



Regionalization of the tourism in NUTS 2 Severozápad



Local - Global



Brain drain

Bc. David Pflanzer

Geography

Téma 4.



Brain Drain



Floods are a serious problem
in Ústí nad Labem city

Monika Stehlíková

(J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem)

2018

Téma 5.



The 2002 flood caused damage of over 1,8 mld. CZK



The 2002 flood caused damage of over 1,8 mld. CZK



Zhodnocení
• Nové způsoby intervence do veřejného prostoru. 

• Vytvořené řešení, vede komunikaci ve dvou rovinách

• volnější plakátové vyjádření vztáhne pozornost diváka k informační 
grafice

• srozumitelně sdělit regionální témata a na jejich základě vyzvat 
recipienta k reakci.

• Vytvořená díla ukázala potřebu doplnění procesu tvorby o další 
profesní článek. 

• Jedním z výsledků workshopu je ověření, že máme k dispozici 
nástroj, na jehož základě lze realizovat informační kampaně 
variabilního rozsahu a skrze ně aktivně ovlivňovat 
společenskou diskuzi a vývoj. 

• Je na místě hledat možnosti mezisektorové spolupráce nejen 
se studenty, ale i s místními aktéry jak nově komunikovat 
témata a působit na proměnu vnímání regionu, včetně změny 
jeho image. 



Děkujeme za pozornost.

Vladan Hruška, Petr Hlaváček, Silvie Rita Kučerová
vladan.hruska@ujep.cz, petr.hlavacek@ujep.cz, silvie.kucerova@ujep.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


