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Umožnit rovný přístup ke vzdělávání také studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Prvním březnovým dnem letošního roku byla zahájena realizace projektu,
jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP). Do této kategorie jsou zařazeni nejenom studenti se zdravotním postižením, ale také socio-ekonomicky znevýhodnění
studující.
Projekt je řešen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy č. 29, nese název Zkvalitnění výuky a poskytovaných
služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
a má registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/29.0005. Hlavním řešitelem tohoto
celouniverzitního projektu je Ing. Petr Korviny, Ph.D., z Centra informačních technologií (CIT) Slezské univerzity (SU) v Opavě a na realizaci projektových aktivit se podílejí zaměstnanci všech univerzitních součástí včetně
rektorátu.
K naplnění cílů projektu bude sloužit realizace pěti klíčových aktivit, které
zahrnují široké spektrum podpory při vzdělávání znevýhodněných studentů.
Navíc díky přesahu a snaze o univerzálnost projektu budou mnohé výstupy
využívány i pro běžnou výuku ostatních studentů. Obsahem projektu je tedy
realizace těchto klíčových aktivit:
Klíčová aktivita 1 Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU je
zaměřena na zpřístupnění výukových prostor v jedné z vybraných budov SU.
Konkrétně byla zvolena budova na Bezručově náměstí č. 13 v Opavě, v níž
bude pro studenty a návštěvníky SU se zdravotním a pohybovým postižením
vestavěn výtah umožňující přístup do učeben ve vyšších poschodích.
Klíčová aktivita 2 Poradenská a informační podpora v sobě zahrnuje velké
množství činností a aktivit, které budou probíhat permanentně po celou
dobu realizace projektu. Stěžejní náplní této je pořádání školení pro pedagogické pracovníky a další zaměstnance univerzity, jež běžně přicházejí
do kontaktu se studenty se SVP. Garanty této klíčové aktivity jsou pracovníci Akademické poradny SU, do jejichž kompetence tato činnost svým
zaměřením spadá.
Klíčová aktivita 3 Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek
respektující potřeby studentů se SVP je reprezentována zejména pořizováním videozáznamů z výuky resp. videozáznamů určených pro její podporu.
Pořízená videa budou dále pracovníky oddělení eLearningu CIT upravena
do podoby přístupné pro studenty se SVP, tzn. opatřena titulky a textovou verzí mluveného slova. Následně se vloží do databáze videozáznamů,
takže budou studujícím k dispozici prostřednictvím počítačové sítě Internet
i z domova.
Klíčová aktivita 4 Virtuální vzdělávací knihovna se zabývá zvláště zpřístupněním stávajícího knihovního fondu studentům převodem do elektronické
podoby a následným umístěním v univerzitní počítačové síti. Jedním z dalších cílů je například poskytnutí on-line přístupu k zahraničním odborným
publikacím pro studenty a zaměstnance univerzity.
Klíčová aktivita 5 Realizace systému zajišťování kvality si klade za cíl objektivní externí vyhodnocení zlepšení úrovně výuky a přístupnosti vysokoškolského prostředí pro studenty se SVP. Tohoto cíle má být dosaženo pravidelným monitoringem dopadu realizace projektu na kvalitu poskytované výuky.

Pracovní schůzka karvinských a opavských členů realizačního týmu projektu
konaná 27. března (videokonference Karviná - Opava)
Foto Petr Korviny

Řešení projektu je plánováno na dobu tří let (36 měsíců) a bude se na něm
podílet několik desítek zaměstnanců z celé univerzity, a to včetně externistů
a pracovníků externích firem a společností. Podrobnější informace o aktuálním postupu řešení jsou dostupné např. na internetových stránkách projektu
http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=40.
Petr Korviny
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Projekt nastartoval realizaci kurzů, které proškolí až 150 akademických a ostatních pracovníků
Projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků vysokých škol Moravskoslezského kraje,
(CZ.1.07/2.2.00/15.0176), financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
je řešen Slezskou univerzitou (SU) v Opavě ve spolupráci s Ostravskou univerzitou (OU) v Ostravě
od ledna 2011. Bylo ukončeno třetí monitorovací
období a projekt se blíží k polovině doby řešení.
Na konci roku 2011 byl vybrán na základě výběrového řízení externí dodavatel pěti kurzů určených
pro vedoucí pracovníky. Tímto dodavatelem se stala
společnost AHRA – Human Resource Agency, s.r.o.
z Frýdku-Místku. V pěti kurzech, které budou realizovány na každé z obou partnerských univerzit,
je plánováno proškolení 150 akademických a ostatních pracovníků. Kurzy budou realizovány postupně
od dubna 2012 do března 2013.
Počátkem letošního roku proběhla v rámci třetí klíčové aktivity odborná příprava autorů kurzů a v současné době již probíhá příprava studijních a elektronických materiálů pro všech 30 kurzů. V únoru OU
spustila první kurzy pilotního ověřování. Konkrétně se
jednalo o kurz Speciální dovednosti VŠ učitele v LMS
Moodle, druhým byl kurz s názvem Tvorba moderních
www stránek (pro pracovníky VŠ) a poslední kurz
byl spuštěn pod názvem Pokročilé techniky tvorby
dokumentů a přípravy prezentací. Podrobnější informace včetně celkové nabídky kurzů na OU naleznete
na http://projekty.osu.cz/profesionalizace/. Zmíněné
kurzy patří mezi 10 kurzů, které budou pilotně ověřovány ve dvou samostatných bězích na OU. Zbývajících 20 e-learningových kurzů pak bude ověřováno
na SU. Ověřování bude opět probíhat ve dvou bězích,
samostatně pro pracovníky z Opavy a z Karviné. Systém vzdělávání je nastaven tak, aby se všech kurzů
mohli zúčastnit pracovníci z obou univerzit. Informace
o kurzech konaných na SU naleznete na http://www.
slu.cz/su/slu/cz/projekty/webs/profesionalizace/.
V březnu proběhlo v rámci osmé klíčové aktivity Vzájemná výměna zkušeností benchlearningové setkání
řešitelského týmu projektu v Karviné. Hlavní řešitel
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D., shrnul provedené práce
na projektu a načrtl další plán aktivit na následující

Z březnového setkání řešitelského týmu projektu v Karviné
období. Všechny vytvářené kurzy jsou určeny pro pracovníky obou univerzit. Pracovníci SU se tedy mohou
hlásit na kurzy pořádané OU a opačně mohou učinit
i pracovníci z OU.
Ing. Marek Bumbálek, finanční manažer projektu,
informoval o stavu financování projektu a provedl
analýzu stavu realizace projektu. Doc. PhDr. Helena
Kolibová, CSc., účastníkům představila prezentaci
s názvem Náměty ke zpracování studijních materiálů.
Na tuto problematiku pak navázal ve svém příspěvku
metodik projektu Ing. Robert Kempný. Následně dostal slovo Ing. Petr Korviny, Ph.D., který prezentoval
problematiku práce v LMS Moodle, v němž předvedl
několik kroků praktického užívání systému.
Teoretický blok přednášek byl následován diskusí a výměnou praktických zkušeností mezi pracovníky SU
a pracovníky OU v oblasti vzdělávání akademických

Foto Tomáš Kramný

pracovníků. Prezentace vyvolaly mezi přítomnými rozsáhlou diskusi a věříme, že byly pro všechny účastníky
přínosem.
V současné době jsou již dokončovány opory k jednotlivým kurzům a v návaznosti na ně jsou vytvářeny
e-learningové kurzy. Studijní opory a e-kurzy budou
ještě oponovány odborníky z daného oboru, kteří
doporučí zapracovat případné připomínky do vzdělávacích materiálů. Tímto způsobem bude zajištěna
zpětná vazba a kontrola odborné úrovně materiálů.
Po nezbytné přípravě lektorů a administrativní přípravě budou vybrané kurzy připraveny pro pracovníky
naší univerzity.
O nabídce jednotlivých kurzů budou pravidelně informováni všichni pracovníci SU. Za realizační tým
projektu se velmi těšíme na Vaši účast.
Vladislava Schmidová, Marek Bumbálek

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků vysokých škol si doba vyžaduje
Od února roku 2011 je na Slezské univerzitě (SU) v Opavě realizován projekt
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity
v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0026. Hlavním
koordinátorem projektu je Ostravská univerzita (OU) v Ostravě a projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. SU v tomto
projektu figuruje jako partner. Projekt je zaměřen na podporovanou aktivitu výzvy,
tedy na zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků vysokých škol.
Cílem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků a studentů OU a SU pomocí tzv. Balíčku odborných kompetencí (BOK)
s novou odbornou tematikou, a tím i zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Předpokládá se podpora pracovníků bez akademické hodnosti nebo
s hodnostmi Ph.D., CSc., maximálně s hodností docent.
Zájemci z řad akademických pracovníků se mohou přihlásit o zpracování BOK,
čímž získají 20 hodin konzultací s vybraným odborníkem z vysoké školy, z AV
nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují odborný text a e-learningový kurz. Anotace
odborných textů budou vydány ve sbornících BOK. BOK budou k dispozici k dalšímu využití na OU a SU. Projekt je řešen na základě kvalitní spolupráce mezi
subjekty univerzit a dalšími odborníky.
Akademičtí pracovníci jsou po přihlášení přímo zapojeni do spolupráce na projektu.
Jsou to právě oni, kteří se na základě své potřeby rozšířit a prohloubit si odborné
kompetence přihlásí do výběrového řízení o zpracování BOK. Nově nabyté znalosti

a dovednosti pak využijí při tvorbě odborného textu, prezentace a při zpracování
odborného kurzu pro své kolegy a druhou cílovou skupinu - studenty. Autory BOK
jsou lektoři odborných kurzů.
Kurzy všech Balíčků odborných kompetencí budou připraveny pro obě cílové skupiny projektu, jak pro akademické pracovníky vysokých škol, tak pro studenty
vysokých škol, a počítají s aktivním zapojením cílových skupin. Každý kurz bude
sestaven v následující metodice: úvod do problematiky, poznání nejlepší praxe,
novinky, aktuální trendy v oblasti kurzu, jak je to v současné praxi realizováno, příprava a práce na rozbor prezentovaných řešení, hodnocení nejlepší praxe,
metody aplikace do vlastní praxe, shrnutí, ověření dosažených očekávání. Tato
metodika vyžaduje aktivní zapojení cílové skupiny, účastníci budou zpracovávat
úkoly, připravovat případové studie, modelové situace, prezentace řešení apod.
Cílové skupiny se budou rovněž aktivně podílet na evaluaci jednotlivých BOK, kdy
vyplní připravené dotazníky.
SU se jako partner projektu zavázala k realizaci celkem deseti BOK. V současné
době jsou na SU realizovány tři BOK a schváleno k realizaci je už pět dalších.
Podrobnější informace k balíčkům (včetně anotací) budou všem zájemcům k dispozici na webových stránkách projektu http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/crp/
projekty/soucasne/projekty/zvysovani-kompetenci, přičemž zveřejněné údaje
na nich jsou řešiteli průběžně aktualizovány. Veškeré informace o projektu jsou
k dispozici také v Centru řízení projektů operačních SU v prvním poschodí budovy
na Olbrichově ulici č. 625/25 v Opavě.
Ivana Volná
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Závěrečný workshop zaměřený na evaluaci projektu odpovědně zhodnotil dosažené přínosy
Projekt Ekonomika a management, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427, financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) se
v současné době dostal do závěrečné fáze.
V uplynulém období byla realizována řada odborných seminářů. Např. 10. října
2011 se uskutečnil seminář s názvem Insolvence a osobní bankrot, 13. ledna
2012 se pak uskutečnilo školení Testovací techniky a postupy v LMS Moodle.
Dále proběhla školení Komunikační možnosti v LMS Moodle (14. února 2012)
a seminář Změny v daňových zákonech 2012 (20. února 2012).
Ve dnech 15. - 16. března 2012 se uskutečnil v příjemném prostředí obce Ostravice závěrečný workshop zaměřený na závěrečnou evaluaci projektu. Cílem evaluace bylo zhodnocení celkového průběhu projektu, dosažených výsledků a výstupů,
relevantnosti cílů, celkového dopadu projektu, efektivnosti realizace a posouzení
pozitivních přínosů projektu z dlouhodobého hlediska.
V neposlední řadě byl workshop zaměřen na stanovení způsobů využití zpracovaných inovací studijního programu, zpracovaných studijních opor a výsledků
získaných z pilotního ověřování. Workshop poskytl prostor pro tvořivou diskusi se
zástupci partnera projektu (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
Ostrava-Mariánské Hory, OA). Byly stanoven rámec a perspektiva pro další spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) s partnerem v dalším
období udržitelnosti projektu.
První den workshopu zahájil projektový manažer Ing. Jan Podmol zhodnocením
celkových dosažených výstupů projektu. Bylo konstatováno, že všechny stanovené monitorovací indikátory, ať se již jednalo o vytvořené či inovované kurzy, nebo
podpořené osoby, byly úspěšně naplněny. Projektový manažer rovněž představil
způsob pro nastavení podmínek povinné udržitelnosti projektu v následujících pěti
letech po ukončení jeho řešení.
S dalším příspěvkem vystoupil Ing. Petr Korviny, Ph.D., který účastníkům ozřejmil problematiku e-learningové podpory projektu. LMS Moodle byl klíčovým prvkem při pilotním ověřování kurzů i při samotné realizaci projektu a umožňoval
realizátorům projektu komunikaci mezi sebou i se zástupci cílové skupiny.
V odpolední části následovala jednání v jednotlivých pracovních skupinách,
ve kterých společně diskutovali autoři a lektoři inovovaných předmětů. Diskuse
umožnila autorům získat zpětnou vazbu od studentů či lektorů. Ta bude velmi
přínosná pro případné další budoucí inovace i další autorskou činnost.
Druhý den workshopu zahájila svým vystoupením Ing. Monika Kováčová, která přítomné seznámila s administrativou a výkaznictvím projektu. Její příspěvek
poskytl velmi zajímavou sondu do oblasti dokumentace a především organizace
projektů OP VK. Příspěvek vyvolal rozsáhlou diskusi a řadě účastníků poskytl
inspiraci pro práci na případných dalších projektech.
Na Ing. Moniku Kováčovou navázal Ing. Marek Bumbálek s příspěvkem zaměřeným na popis propagačních aktivit, které byly v rámci projektu využity.
Ve stručnosti účastníky seznámil s vývojem pravidel publicity v průběhu realizace
projektu i s charakterem jednotlivých použitých nástrojů propagace. Organizaci
a koncept inovací představila doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., vedoucí katedry
účetnictví OPF v Karviné. Poutavé bylo vystoupení zástupců partnera OA, když
Ing. Jan Nevima, Ph.D., informoval účastníky zejména o realizaci školení na OA.
Dopolední část byla ukončena slavnostním předáním certifikátů. Odpoledne opět

Jednání závěrečného workshopu projektu v Ostravici Foto Monika Kováčová

probíhaly společné diskuse autorů a lektorů v rámci pracovních skupin a po ukončení jednání v sekcích proběhlo slavnostní ukončení workshopu.
Ostravický workshop umožnil komplexní zhodnocení projektu za celou dobu
jeho realizace. V souladu s jeho závěry lze s uspokojením konstatovat, že
tento cíl se podařilo naplnit. Zúčastněným osobám přineslo setkání řadu nových a podnětných informací. V neposlední řadě workshop stanovil podmínky
pro další udržitelnost projektu. Případné další informace o projektu naleznete
na http://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=833.
Marek Bumbálek

Ohlédnutí za prvním rokem realizace projektu zaměřeného na vzdělávání členů zastupitelstev
Na akademické půdě Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné,
byla 23. prosince 2010 zahájena realizace projektu „Modulový systém dalšího vzdělávání volených
zástupců územních samosprávných celků“ (č.
CZ.1.07/3.2.07/02.0012). Projekt je z velké části
financován rovněž z prostředků Evropské unie.
Cílem projektu je poskytnout v rámci celoživotního
vzdělávání možnost dalšího vzdělávání členům zastupitelstev, ale také občanům, kteří mají zájem ovlivňovat
dění v obci. Pro tento účel jsou využívány čtyři vzdělávací moduly rozdělené do 14 vzdělávacích programů
se 45 vzdělávacími kurzy, na jejichž základě je možno
získat znalosti z oblasti společenských vztahů v obci.
Vzdělávací moduly jsou soustředěny zejména na základy ekonomie, financí, práva, veřejné správy, informačních systémů ve veřejné správě, ekologie, veřejných
zakázek aj. Vytvořené vzdělávací moduly s možností

pilotního ověření v praxi přispějí k odstranění možných bariér mezi úředníky a členy zastupitelstev, mj.
i ke konkurenceschopnosti při odborném posuzování
podkladů předkládaných k jednání zastupitelstva obce.
V roce 2011 byla započata zejména lektorská činnosti v oblasti tvorby učebních textů. V průběhu roku
2011 se plně rozvinulo zapojení lektorů do zpracování učebních textů a byla zpracována velká část plánových učebních textů (Veřejná správa, Právní ochrana
spotřebitele, Základy občanského práva, Bankovní
dohled, Úvěry, půjčky, pojistný trh, Základy ekonomie, Základy hospodářské politiky, Veřejná služba,
Normotvorba, Správní právo, Obecní zřízení, Ústavní
systémy, Řízení v oblasti veřejné správy, Základy obchodního práva, Právní úprava ochrany spotřebitele,
Zákon o ochraně osobních údajů, Sociální péče, Právo sociálního zabezpečení, Enviromentální právo).
Do poloviny roku 2013 se autoři jednotlivých opor

zavázali dokončit práce na všech studijních materiálech. Poté již nebrání nic tomu, aby byla realizována
fáze výuky formou přednášek a ověřování znalostí
vybraných členů zastupitelstev.
Realizace projektu umožní ověřit u cílové skupiny silné
a slabé stránky výuky s podporou e-learningu. Výstupem projektu budou studijní opory v nově vytvořených
vzdělávacích modulech, a to jak pro členy zastupitelstev obcí, tak pro širokou veřejnost. Úspěšní absolventi
vybraných modulů, získají v roce 2013 osvědčení o absolvování pilotního vzdělávacího programu. S ohledem
na to, že program je realizován v rámci celoživotního
vzdělávání, mohou absolventi po úspěšném absolvování přijímacího řízení studovat na karvinské fakultě
v akreditovaných studijních programech.
Bližší informace k realizaci projektu lze nalézt
na webových stránkách katedry práva OPF http://
kp.rs.opf.slu.cz
Tomáš Gongol, Marie Sciskalová
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Bakalářský obor Sociální patologie a prevence ukončený projekt obohatil o nové předměty
Na Ústavu pedagogických a psychologických věd (ÚPPV) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě byl od května 2009 do dubna
2012 řešen tříletý projekt Evropského sociálního fondu Sociálně patologické jevy v pregraduálním vzdělávání CZ.1.07/2.2.00/07.0034 (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární
vzdělávání, výzkum a vývoj; č. 7.2). Jeho cílem bylo přispět k nové kvalitě
bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence akreditovaném ve studijním programu Specializace v pedagogice.
Tři zásadní pozitiva projektu. „Projekt umožnil vznik nových povinně volitelných odborných předmětů, jež měly rozšířit uplatnění těch, kdo jejich studium
absolvují,“ objasňuje manažerka Marta Kolaříková. Jednalo se o předměty Telefonická krizová intervence, Internetové poradenství, Zážitková pedagogika,
Dobrovolnictví, Dobrovolnická praxe a Preventivní programy. „Řešení projektu
bylo spjato s navázáním úzké spolupráce se školami a mimoškolskými pracovišti, kde studenti vykonávali dobrovolnickou praxi,“ prezentuje Kolaříková.
Za třetí zásadní považuje zvýšení kvality výuky odborných předmětů oboru
prostřednictvím zvyšování kvalifikace pedagogů ÚPPV.
Přínos posluchačům oboru. Co projekt přinesl posluchačům oboru? „Konkrétně
třeba zisk certifikátu pro obsluhu Linky důvěry, obecně potom prohloubení předpokladů pro výkon povolání v oboru. A ze strany potencionálních zaměstnavatelů
zvýšení potřebnosti zaměstnávat pro jejich odbornost právě je,“ potvrzuje manažerka. V nových odborných předmětech se studenti mimo jiné naučili vytvořit
preventivní program a bezprostředně poté ho uplatnit v praxi - ve školských
zařízeních nebo v neziskovém sektoru. Ve školách byly jejich výstupy natáčeny
a vzniklo tak výukové DVD pro předmět Preventivní programy. Za prakticky samozřejmé je pokládáno vydání metodických příruček a učebních textů. Do projektu se zapojilo 255 studentů. Jejich aktivní účast v něm jim pomohla při volbě
cílové skupiny, s níž by v budoucnosti chtěli trvale pracovat. Z pohledu řešitelů
z ÚPPV pak projekt přinesl výraznější prezentaci oboru Sociální patologie a prevence ve sféře školských organizací a v organizacích neziskového sektoru.
Předmět Dobrovolnictví. Výuky se ujala psycholožka Pavlína Němcová, která má v této oblasti desetileté zkušenosti z působení v křesťanské společnosti
pro evangelizaci a diakonii Elim, občanského sdružení působícího v Opavě
od roku 1990 a ve smyslu zákona č. 198/2002 o dobrovolnické službě provozujícího vlastní dobrovolnické centrum. „První skupinu těch, kdo se pro předmět rozhodli, tvořili studenti, kteří se o dobrovolnictví chtějí něco dovědět, tu
druhou pak ti, kdo už pocity, jaké to je, ochutnali a chtěli si ověřit, že pracují
tak, jak se má,“ uvedla Němcová. Do přednášek se z toho důvodu snažila
zařadit maximum informací o dobrovolnictví. „Probírali jsme jeho základy, historii, typy, ale rovněž subjekty této činnosti,“ přiblížila obsah výuky, pro niž byl
stanoven objem 12 hodin a kterou ukončil zápočet. A názory zúčastněných?
Jednou z těch, které předmět Dobrovolnictví zlákal, byla Kateřina Kaňoková z Ostravy. „Připouštím, že jsem už chtěla s dobrovolnictvím skončit, ale
po absolvování prvních přednášek v novém předmětu jsem původní rozhodnutí přehodnotila,“ potvrdila. „Podobné to bylo s představami o budoucí práci.
Zprvu jsem si myslela, že mé místo je u drogově závislých, teď pracuji s dětmi
a zjišťuji, že je to neméně zajímavé,“ řekla.
Předmět Zážitková pedagogika. Dva týdenní výukové kurzy uskutečněné
mimo Opavu a zajištěné pracovníky občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice účastníky doslova nadchly. Dokonce tak, že nejeden z nich po jejich skončení
začal uvažovat o tom, jak se zážitkové pedagogice v průběhu studia i v budoucí
praxi dále věnovat. Společná cesta za zážitkem, ale ne takovým, který je pouze zážitkem pro zážitek, se tedy ukázala smysluplnou. „Tak nádhernou honbu
za kreditem jsme ještě nezažili,“ vyjádřili účastníci pětidenních non-stop kurzů
unisono své pocity. „Proběhly nad naše očekávání, dá se to těžko jinak vyjádřit,“
shodli se při jejich závěrečném hodnocení a na podporu toho snesli argumenty otevření nového pohledu na práci s dětmi, překonání sama sebe, získání odvahy…
„Červenou nití kurzu bylo intenzivní prožívání, úplný příval zážitků a také energie.
Za těch pět dní jsme se poznali mnohem víc, než za celé dosavadní studium,“
uvedli účastníci kurzu a stali se tak živou reklamou Prázdninové školy Lipnice.
Předmět Telefonická krizová intervence. Tři výukové bloky podpořené učebním textem a zakončené zkouškou a získáním osvědčení na Slezské univerzitě
podvakrát vedli pracovníci libereckého občanského sdružení „D“ pro vzdělávání,
poradenskou činnost a dobrovolnictví v psychosociální oblasti Zdeňka Svobodová a Martin Halama. „Ve vysokoškolském prostředí jsme nebyli poprvé, kurz již
proběhl třeba na univerzitách v Brně a v Olomouci,“ konstatovali a své svěřence
v Opavě si pochvalovali. „Byly na nich vidět teoretické znalosti i zájem, interaktivní vzdělávací formy založené na modelových situacích, v nichž si každý

Nahoře vlevo hlavní řešitelka projektu Mgr. Marta Kolaříková s posluchačkami
z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dole účastníky závěrečné konference
projektu zaplněná velkokapacitní posluchárna H3 výukového areálu Slezské
univerzity na Hradecké ul. v Opavě
Foto Ivan Augustin

posluchač ověří, jak je potřebné po telefonu adekvátně reagovat, se nebáli,“
zhodnotili. V průběhu výuky si každý ze studentů vyzkoušel nejen roli pracovníka
linky důvěry, ale též roli klienta. Výuku, v níž se na modelové situace studenti
rozdělili do dvou skupin, završil test jako prověrka nově získaných teoretických
poznatků a praktický typ telefonického hovoru na lince důvěry.
Předmět Internetové poradenství. Znovu dvakrát v rozsahu 25 hodin přímé
výuky ho zajišťovali Bohuslava Horská a Ladislav Ptáček z občanského sdružení
Modrá linka se sídlem v Brně. Základním cílem předmětu bylo připravit studenty
pro praktický výkon internetového poradenství formou práce s e-mailovou komunikací odborníka s klientem. „Předmět, jehož výuku uzavřela praktická zkouška,
byl veden podle osnovy vzdělávacího programu občanského sdružení Modrá linka, který je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ sdělila manažerka
projektu Marta Kolaříková. „Oba vyučující patří v tomto oboru mezi naše přední
odborníky. Mohu snad jen odkázat na jejich titul Internet jako cesta pomoci
(Internetové poradenství pro pomáhající profese),“ dodala.
Závěrečná konference projektu. Za řešením projektu udělala tečku konference konaná na Slezské univerzitě v Opavě 11. dubna. Vedle odborných výstupů
řešitelů a jejich hostů z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, dále Policie České republiky, konkrétně opavského
územního odboru Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, a Městské policie v Opavě prezentovala rovněž zkušenosti, které studenti oboru Sociální
patologie a prevence získali při realizaci vzniklých preventivních programů přímo
ve školách. „Celý řešitelský tým stál projekt mnoho tvůrčích sil, a proto jsem moc
ráda za konstatování, že nesporná pozitiva, která přinesl, jmenovaná v úvodu,
významně převážila negativa. Ta vidíme v prvé řadě v nadměrné administrativní
náročnosti jeho řešení,“ zhodnotila tři roky práce s evropským projektem kurikulární manažerka Mgr. Kolaříková z ÚPPV.
Ivan Augustin
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Řešení projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě
Řešení projektu Inovace studijního programu
ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), postoupilo do třetího monitorovacího
období.
V něm pokračovalo vzdělávání vyučujících
studijního programu Ošetřovatelství v procesu tvorby modulů s učebními výsledky.
Za účasti zahraničního experta Dr. A. Gibbse
se uskutečnily dvě série individuálních konzultací pedagogů/tvůrců modulů, tzv. peer
review – revize. Tvůrci mohli individuálně
diskutovat s expertem o návrzích sylabů
svých modulů s popisováním učebních výstupů. Expert konstatoval, že definovat učební
výstupy (znalosti, dovednosti a způsobilosti)
ve studijním programu složeném z modulů
vedoucích k získání odborné kvalifikace je významnou změnou způsobu, jakým byly dosud
vzdělávání, výuka a studium pojímány a popisovány. Popis učebních výstupů v modulech
umožňuje porovnávat kvalifikace podle jejich
obsahu a profilu absolventů, nikoli jen podle
použitých metod a způsobu výuky. Zahraniční
expert v průběhu svých opakovaných návštěv
získával přehled o dosaženém stupni poznat-

ků u cílové skupiny pedagogů a na základě
těchto poznatků vytvořil dvě příručky jako
plánované výstupy z projektu - Methodology
Handbook for the Implementation of ECTS
in the Nursing Programme at the Silesian
University in Opava (Metodika implementace ECTS) a Higher Education Reforms Key
Features and Metodology (Handbook pro implementaci ECTS).
Ve spolupráci se zahraničním expertem bylo
při jeho poslední návštěvě v únoru 2012 rozhodnuto, že dojde k revizi vytvořené pracovní
verze modulární struktury ve studijním programu Ošetřovatelství.
Pro mezinárodní srovnatelnost a kompatibilitu studijního programu je optimální standardní velikost modulů (10 kreditů ECTS)
a z hlediska organizace praxí studentů také
rozdělení modulů na čistě teoretické a čistě
praktické. Problematika modularizace na institucionální úrovni je obecně obtížné téma
a v ČR souvisí s implementací Českého kvalifikačního rámce (Q-RAM) jako metodického
nástroje pro vývoj a zajišťování kvality kvalifikací v terciárním vzdělávání prostřednictvím vymezení úrovně prokázaných znalostí,
dovedností a způsobilostí absolventů.

Realizační tým začal v návaznosti na předchozí klíčové aktivity připravovat pilotní
ověřování vytvořených distančních studijních
opor a e-kurzů. Byl připraven návrh evaluačních posudků pro oponenty distančních studijních opor a e-kurzů, který umožní posoudit
a zvýšit kvalitu těchto studijních materiálů.
Byl připraven seznam stávajících předmětů, v jejichž rámci budou opory a e-kurzy
testovány. Vzhledem k tomu, že vytvářené
distanční studijní opory jsou pro charakter
modulární struktury studia využitelné ve více
předmětech, byl pro potřeby pilotního ověřování vybrán jeden stávající akreditovaný
předmět, v jehož rámci budou opora a e-kurz
pilotně ověřeny. V těchto e-kurzech budou
vykazovány podpořené osoby - studenti. Nicméně se předpokládá využití specifických
témat v oporách a e-kurzech i v dalších předmětech.
V akademickém roce 2011/2012 došlo k využití části vytvořených opor v závěru letního
semestru.
O průběhu, výstupech a aktuálních akcích tohoto
projektu se můžete dočíst na webových stránkách
http://www.slu.cz/fvp/cz/uo/projekty/inovace/popis_projektu/popis_projektu.
Jana Hajíčková

Moderní a inovační metody ve výuce využívají prvky informačních a komunikačních technologií
Od zahájení projektu Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných
kompetencí (registrační číslo CZ1.07/2.2.00/15.0173) uběhlo 19 měsíců.
Realizační tým plní veškeré aktivity a výstupy projektu podle plánu. Má
za sebou tři úspěšně schválené monitorovací zprávy. Také inovace stávajících studijních programů s ohledem na potřeby praxe, znalostní ekonomiky
a v souladu s trendy informační společnosti má první hmatatelné výsledky.
Portál na adrese http://elearning.fvp.slu.cz získává obsahovou strukturu
a je využíván jako podpora pro distanční vzdělávání. Jsou zde publikovány studijní e-materiály akademických pracovníků Fakulty veřejných politik
v Opavě. Odborný tým pod vedením IT pracovníků začíná vytvářet elektronické studijní kurzy, kde kromě studijních materiálů jsou pro studenty
a zájemce zprovozněny také činnosti typu odevzdávání úkolů, testy a ko-

munikační prostředky. Autoři využívají všechny dostupné prostředky, které
nabízí aplikace Moodle. Studijní materiály a kurzy tvoří a publikují pracovníci Ústavu veřejné správy a regionální politiky, Ústavu středoevropských
studií a Ústavu pedagogických a psychologických věd. V rámci realizace
klíčových aktivit odborný tým zpracovává nejen materiály pro studenty, ale
také metodické materiály pro kolegy podle priorit Národního kvalifikačního
rámce. Co nás ještě čeká? Dvě monitorovací zprávy, dokončení elektronických kurzů podle monitorovacích indikátorů, pilotní ověřování ve výuce, prezentování všech výsledků projektu na konferenci a poslední výběrové řízení
na nákup moderní techniky, které budeme využívat ve výuce v zimním semestru akademického roku 2012/2013. Všem, kteří úspěšně pomáhají plnit
naplánované aktivity, a realizovat projekt děkuji. Magdalena Chmelařová

Nové studijní materiály výuce bakalářského oboru Lázeňství a turismus významně napomohou
Řešitelský tým Ústavu lázeňství,
gastronomie a turismu Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě realizuje již druhým
rokem projekt Tvorba studijních
materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace
studijního oboru Lázeňství a turismus
(CZ.1.07/2.2.00/15.0177).
Projekt je řešen v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
V průběhu akademického roku
2011/2012 jsou realizovány vzdělávací kurzy, a to na základě vytvořených studijních materiálů, které
byly v uplynulém monitorovacím
období vytištěny. Cílovou skupinou
jsou studenti výše uvedeného oboru Lázeňství a turismus. V zimním
semestru se jednalo o kurz/studijní

materiál: Anglický jazyk/Hospitality
English, Účetnictví 1 a Diplomový
seminář 2/Metodická příručka pro
psaní bakalářských prací. V letním
semestru probíhaly kurzy Němec-

ký jazyk/Deutsch in Gastronomie,
Hotelwesen und Tourismus, Oblasti
cestovního ruchu v České republice
a Nápojová kultura 1.
Další studijní materiály jsou momen-

tálně ve fázi příprav a nové kurzy
budou zahájeny od akademického
roku 2012/13.
Průběžně probíhají kurzy pro cílovou
skupinu akademických pracovníků
v oblasti metodiky a technické podpory zpracování studijních materiálů.
Řešitelský tým při tvorbě jednotlivých studijních materiálů vychází
z provedené analýzy cílové skupiny
zastoupené studenty na straně jedné a zástupci odborně-profesní sféry
na straně druhé. Zároveň konzultuje zaměření a obsah dílčích titulů
s pracovníky partnerských institucí
– Lázní Teplice nad Bečvou, a. s.,
a Priessnitzových léčebných lázní,
a. s., s cílem získat bezprostřední zpětnou vazbu a vytvořit takové studijní materiály, které přispějí
k získání potřebných kvalifikačních
předpokladů studentů v oboru.
Jana Stuchlíková, Eva Vavrečková
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Posluchači Matematického ústavu měli možnost sledovat internetovou aukci v přímém přenosu
V rámci projektu Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) se na Matematickém ústavu
v Opavě uskutečnil již druhý cyklus motivačních
přednášek. Jedná se o přednášky přispívající
k informovanosti studentů o možnostech aplikace matematiky v praxi. Projekt je zaměřen
na inovace oborů Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná
matematika pro řešení krizových situací. Motivační přednášky jsou obsahově směřovány k jednotlivým inovovaným bakalářským oborům.
Druhý cyklus obsahoval tři motivační přednášky,
které proběhly v listopadu a prosinci 2011. První
byla velmi netradiční. V jejím průběhu komentoval přednášející Ing. Ivo Kolář, generální ředitel
podniku Massag Stamping a.s., právě probíhající
firemní internetovou aukci na výběr dodavatele hutního materiálu. Účastníci přednášky měli
možnost v jejím průběhu sledovat reálný vývoj
internetové aukce a klást Ing. Kolářovi otázky
spojené s přípravou a vlastním průběhem aukce. Studenti i pracovníci Matematického ústavu
velmi ocenili možnost nahlédnout bezprostředně
do organizace a řízení významného firemního
procesu, kterým je nákupní činnost pro výrobu.
Druhou přednášku vedl opět Ing. Kolář, tentokrát na téma Firemní organizační struktury
a jejich vliv na řídící procesy a vývoj pracovníků.
I o tuto přednášku byl značný zájem, a to jak
ze strany studentů, tak pedagogů a ostatních
pracovníků. Zúčastnili se jí také zástupci partnerů projektu, kterými jsou Model Obaly a.s.,
a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Po skončení

Ing. Ivo Kolář vede motivační přednášku na níž
měli posluchači možnost sledovat reálný vývoj
internetové aukce
Foto Ivan Augustin
přednášky zodpovídal Ing. Kolář řadu dotazů,
týkajících se jak problematiky řízení podniku
a motivace zaměstnanců, tak možností uplatnění absolventů v praxi.
Závěrečná přednáška druhého cyklu byla směřována do oblasti krizového řízení. Přednášku na téma

GIS v krizovém a operačním řízení vedl pracovník
Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě
Ing. Petr Musial. Přednášející na mnoha konkrétních příkladech demonstroval mimořádný význam
Geografického informačního systému pro analýzu
rizik, krizového a havarijního plánování a taktéž
pro operační řízení při jeho použití Integrovaným
bezpečnostním centrem (IBC) v Ostravě. Přednáška vhodně doplnila další aktivity projektu (nákup software ArcGis, tvorba interaktivní studijní
opory Informační podpora krizového řízení, praxe
studentů na IBC v Ostravě) směřované k využití
GIS v krizovém řízení.
Přednášky druhého cyklu vyslechlo 103 účastníků z řad studentů, pedagogů i ostatních pracovníků. Účastníci byli, obdobně jako v prvním
cyklu, požádáni o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Účelem dotazníku bylo vyhodnocení úrovně přednášek a zjištění námětů pro
organizaci dalších přednášek. Z odevzdaných
dotazníků vyplynula celá řada námětů pro příští
motivační přednášky. Pro zajímavost uvádíme
některá z navrhovaných témat:
• problematika zakládání vlastních podniků,
• požadavky trhu práce na absolventy vysokých
škol,
• komentovaný reálný příklad z firemní praxe,
• praktická ukázka řešení krizových situací,
• tvorba krizových a havarijních plánů v rámci
Moravskoslezského kraje,
• matematické modelování v krizových situacích.
Uvedené náměty studentů bude řídící tým projektu
zohledňovat při přípravě dalšího cyklu motivačních
přednášek, který se uskuteční v letním semestru
akademického roku 2011/2012.
Jan Melecký

K projektu „Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji“
V akademickém roce 2011/2012 započala výuka odborných předmětů Ústavu
lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v nově vybudovaném gastronomickém centru na Hradecké ulici v Opavě, jehož dovybavení bylo částečně financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (MSK)
v rámci projektu Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK
(RRC/04/2009). Na základě výstupů Mystery Shoppingu gastronomických
zařízení, jehož prostřednictvím odborníci hodnotili a stále hodnotí kvalitu a úroveň restauračních zařízení v jednotlivých lokalitách MSK, je provozovatelům restaurací, kteří při hodnocení uspěli, udělován certifikát kvality. Zároveň pracovníci těchto zařízení získávají možnost zúčastnit se pilotních kurzů zaměřených
na zkvalitnění služeb. Prozatím je největší zájem o kurzy baristů a sommeliérů, které se až na krátkou pauzu (vzhledem k technickým problémům budo-

vy) realizují v gastronomickém centru. Ve fázi přípravy jsou kurzy zaměřené
na zážitkovou gastronomii a barmanství. Všechny uvedené kurzy jsou nabízeny
i provozovatelům zařízení, která certifikát kvality nezískala. Ta ale neprojevila
o vzdělávání svých zaměstnanců zájem, což vypovídá o skutečnosti, že zřejmě
nepociťují potřebu dalšího profesního růstu personálu.
Dílčím výstupem projektu je rovněž pilotní materiál vytvořený ve spolupráci
se studenty Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty, kteří
pod vedením PhDr. Ing. Jaromíra Olšovského, Ph.D., zmapovali stav památek v lokalitách Osoblažsko, Bruntálsko, Krnov, Karlova Studánka a Rýmařov,
které nejsou v turistických průvodcích běžně prezentovány a budou součástí
plánovaného informačního materiálu (Ne)známé památky Moravskoslezského
kraje.
Jana Stuchlíková, Eva Vavrečková

Na podporu zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Opavě
úspěšně předložilo v rámci grantového schématu
Moravskoslezského kraje projekt s názvem Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji, který je spolufinancován ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Projekt se snaží flexibilně reagovat na stávající
problémy pedagogů v budování a hodnocení kompetencí žáků v základních školách. Hlavním cílem
projektu je proto zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na speciálních
základních školách v Moravskoslezském kraji prostřednictvím zavádění expresivních terapií, vytvořením nového metodického nástroje pro výuku a také

dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.
Projekt vytváří komplexní systém podpory při budování kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami vedoucích k integraci žáka do společnosti. Přestože se projekt primárně věnuje žákům
na speciálních školách, jeho řešitelé výstupy vnímají
jako příležitost pro zlepšení kompetencí žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na všech základních školách Moravskoslezského kraje integrujících tyto žáky.
Cílem Vzdělávacího centra je úspěšně akreditovat
nové kurzy s tematikou expresivních terapií u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky v rámci vzdělávání pedagogických pracovníků. Naší snahou je, aby cílová skupina (absolventi

nově vytvořených kurzů) během projektu získané
vědomosti zaváděla do výuky v partnerských školách (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
Český Těšín). Všechny tyto školy mají dlouholeté
zkušenosti s výukou a výchovou dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto budou úzce
spolupracovat při přípravě akreditovaných kurzů.
Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují nově vytvořené
kurzy, se zúčastní i pořádaných workshopů a zahraniční stáže. Výstupem projektu bude také vytvoření nové
metodiky pro zavádění expresivních terapií do výuky
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vendula Gronkowiecová, Dagmar Kalivodová
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V rámci projektu začali na opavském Matematickém ústavu působit dva zahraniční experti
Rozvoji vědeckého výzkumu je na Matematickém ústavu (MÚ) v Opavě přikládán velký význam. Důkazem toho je skutečnost, že se zaměstnanci MÚ pravidelně a úspěšně ucházejí
o prostředky poskytované Grantovou agenturou
ČR. Od února k těmto vědeckým projektům řešeným na MÚ přibyl projekt spolufinancovaný
z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu je Rozvoj vědeckých kapacit
Matematického ústavu Slezské univerzity, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0002 a jeho podstatou je další
posílení vědeckého potenciálu, jímž MÚ disponuje.
Za tímto účelem budou na období tří let zaměstnáni na MÚ dva zahraniční experti. Jsou jimi
prof. Sergei Trofimchuk, který posílí vědeckou skupinu orientující se na dynamické systémy, a prof. Iosif Krasilshchik, který bude spolupracovat s částí
vědeckého týmu specializující se na integrabilní
systémy. Oba zmiňovaní patří k předním světovým
odborníkům ve svém oboru. Jejich klíčovou rolí při
řešení projektu je podílet se na řízení vědeckých seminářů a oba dva ji od začátku svého působení svědomitě plní. V rámci seminářů proběhla pod jejich
záštitou řada přednášek, ve kterých se posluchači
měli možnost seznámit s obsahem jejich současného výzkumu a budoucími záměry. Rovněž probíhají

Prof. Sergei Trofimchuk seznamuje posluchače se svým současným výzkumem Foto Jana Hajíčková
individuální konzultace zahraničních expertů se členy výzkumného týmu za účelem vymezení možných
témat výzkumu.
Vzhledem ke krátké době, která uplynula od rozběhnutí projektu, je samozřejmě předčasné cokoliv
hodnotit. Chtěl bych jen poznamenat, že za jednu

z nezbytných podmínek úspěšné realizace celého
projektu jsme považovali úspěšné začlenění obou
zahraničních expertů do stávajícího vědeckého
týmu na MÚ. Po dvou uplynulých měsících si dovoluji si tvrdit, že tento prvotní cíl se nám podařilo
splnit.
Karel Hasík

Na Ústavu historických věd se v rámci projektu uskutečnil mezinárodní vědecký workshop
Ústav historických věd patří v rámci Slezské univerzity (SU) dlouhodobě
k pracovištím s nadstandardními vědecko-výzkumnými výsledky. V současné
době je nositelem evropského projektu Historizace střední Evropy jako platforma pro utváření výzkumných a vzdělávacích sítí (operační program Lidské
zdroje ve výzkumu a vývoji) a 23. dubna hostil první z vědeckých akcí, jež
mají posílit spolupráci se zahraničními vědci.
Nejen na Slezské univerzitě, ale také na českých vysokých školách obecně,
je stále poměrně výjimečné konání vědeckého setkání vedeného současně
ve dvou světových jazycích, v tomto případě v angličtině a němčině, jež probíhá bez prostřednictví překladatelů. Workshop s dvoujazyčným názvem Piety
and Fluidity between the Boundaries of Convent and World (1350−1810)/
Frömmigkeit und Durchlässigkeit zwischen Kloster und Welt (1350−1810)
byl připravován několik měsíců a byl organizován a moderován Mgr. Veronikou Čapskou, Ph.D. Vědecké setkání přivedlo na půdu SU badatelky
z Cambridge, z Vídně, Innsbrucku a Regensburku a také čtyři české mladé
vědecké pracovníky k intenzivní odborné diskusi a výměně názorů nad jed-

ním z klasických témat kulturních dějin − zbožností a klášterním prostředím.
Kláštery jsou historiky i sociology zvláště ceněny jako vlivné modely disciplinovaného života v západní kultuře, jež posilovaly smysl pro pravidelné členění
denního programu a jež byly tradičně centry charitativní a vzdělávací péče.
Řada vzorců vytvořených klášterními institucemi vrostla do západní kultury
a stala se její integrální, dnes již často nereflektovanou součástí – stačí vzpomenout např. účelnost promyšleného dělení času mezi myšlenkové a fyzické
aktivity. Disciplína a komunitní aspekty života stojí dodnes také v jádru fungování a tradic akademického prostředí. Kláštery se staly formálním modelem
rovněž pro řadu dalších institucí, jako byly například špitály či sirotčince.
Na workshop navázaly další dvě přednášky a seminář vedené zúčastněnými
zahraničními expertkami z univerzit v Cambridgi, Innsbrucku a Vídni, jež byly
určené studentům vyšších ročníků, doktorandům a akademickým pracovníkům. Z workshopu vznikne anglicko-německá kolektivní monografie, jež bude
zprostředkovávat nejnovější trendy v bádání o klášterní kultuře širšímu odbornému publiku.
Veronika Čapská

Realizace projektu „Další vzdělávání mladých výzkumných pracovníků“ se pomalu blíží ke konci
V letošním roce dojde 31. srpna k ukončení
projektu Další vzdělávání mladých výzkumných
pracovníků realizovaného na Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Projekt je financován z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu
a vývoji.
V rámci tohoto projektu bylo na Ústavu fyziky
realizováno celkem 15 nových kurzů, které byly
zaměřeny aktuální vědecká témata a jejichž cílem bylo zapojení studentů do vědeckých aktivit
realizovaných pracovištěm. Kurzy byly rozděleny
podle náplně do tří modulů Relativistická fyzika,
Částicová fyzika a Astrofyzikální procesy. Každému modulu odpovídala jedna klíčová aktivita projektu. Počet podpořených osob přesáhl ve všech
sledovaných monitorovacích indikátorech plánované hodnoty a celkově bylo podpořeno více než

80 studentů a 20 vědeckých pracovníků. Z toho
více než polovina byla podpořena úspěšně. Kurzů se účastnili především studenti doktorského
studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika
a navazujícího magisterského studijního oboru
Teoretická fyzika. Účast na kurzech se pro většinu úspěšně podpořených osob stala základem
pro jejich diplomové či dizertační práce, případně i pro publikace v mezinárodních impaktových
vědeckých časopisech. Některé z uskutečněných
kurzů byly zařazeny do reakreditačního materiálu navazujícího magisterského oboru Teoretická
fyzika a budou dále nabízeny studentům jako
předměty kreditů B. U dalších se o tom uvažuje
a bude rozhodnuto i na základě plánované evaluace projektu. Studenti byli v rámci kurzů velmi
často zapojeni do řešení konkrétních vědeckých
úkolů a využívali moderní informatické metody.
Především programovali v jazyce C a C++ a vy-

užívali software Mathematica. Jeden z kurzů byl
zaměřen speciálně na paralelní programování,
které je užitečné u astrofyzikálních úloh náročných na strojový čas.
V posledním půlroce projektu bude pokračovat
ladění náplní kurzů a budou připraveny nové
verze sylabů proběhnuvších kurzů na základě
zkušeností garantů získaných v průběhu realizace kurzů. Dále se uskuteční zahraniční cesty za odborníky na danou problematiku, dojde ke konzultacím k aktuálním tématům a ty
poté budou zahrnuty do nových verzí sylabů
kurzů. Také plánujeme organizaci workshopu,
kde budou někteří studenti prezentovat dosažené výsledky své vědecké práce. Prezentace
také budou mít garanti některých kurzů a dále
proběhne diskuse, která zhodnotí celý projekt.
Tato akce proběhne v rámci klíčové aktivity
Evaluace projektu.
Martin Urbanec
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Projekt „Historizace střední Evropy“ se stává tématem pro potřebný rozvoj lidského potenciálu
Počínaje 1. lednem 2012 je na Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě řešen
tříletý projekt s názvem Historizace střední
Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání
a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit, číslo projektu
CZ.1.07/2.3.00/20.0031, přiznaný pracovišti
v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. V obecné rovině má přispět ke zkvalitnění vědecko-výzkumných i vzdělávacích aktivit na ÚHV.
Tematickou osu projektu tvoří problém Historizace střední Evropy, jenž je v souladu jak s vědeckým profilem pracoviště, tak s jeho pozicí
v mezinárodních vědecko-výzkumných strukturách, kde je možno navazovat na dlouhodobou
spolupráci s řadou středoevropských odborníků
a institucí. Střední Evropa je v tezích projektu pojímána jako klasická kulturně geografická
hraniční oblast a kontaktní zóna, v níž docházelo ke stýkání odlišných kultur, etnik a konfesí, k setkávání západních a východních vlivů.
Geografický termín střední Evropy byl při tom
postupně historizován, čili naplňován historicky
podmíněnými významy, a v jednotlivých národních kulturách zatěžován četnými, často protichůdnými stereotypy. Proces historizace střední
Evropy je z tohoto důvodu poznáván v co nejširší mezinárodní spolupráci s partnery z Evropy a Spojených států amerických. Vzhledem
k charakteru tématu se jako základní metoda
jeví být komparatistika. Východisko pro řešení projektu představují kulturní dějiny ve svém
nejširším vymezení a aktuálním metodologickém pojetí.
Kulturní dějiny rovněž tvoří svorník tří obecně definovaných tematických okruhů, v jejichž
rámci je projekt naplňován: I. Krajina, II. Mobility, III. Kultura. V prvním tematickém bloku je
věnována pozornost proměnám středoevropské
krajiny vlivem působení člověka od středověku
po moderní dějiny. Z konkrétně vytipovaných
problémových oblastí lze jmenovat například
proces středověké kolonizace (v komparaci západoevropského a středoevropského modelu),
proměny krajiny v souvislosti s pozdně středověkou krizí a třicetiletou válkou, specifika její
tvářnosti v barokní epoše, zásadní transformace
v éře modernizace (zejména pod vlivem industrializace, urbanizace) nebo zvláštnosti v proměnách středoevropské krajiny v období nadvlády
totalitních ideologií 20. století. Napříč dějinnými obdobími jsou sledovány některé dlouhodobé
procesy – setrvačnost nebo naopak proměny
ve vedení komunikačních os, případně instru-

Schůzka realizačního týmu projektu Historizace střední Evropy na Ústavu historických věd Filozofickopřírodovědecké fakulty v budově na Masarykově ulici v Opavě
Foto David Váhala
mentalizaci přírodních hranic pro různé způsoby
vymezování teritorií. Vedle výzkumu problematiky proměn tvářnosti středoevropské krajiny se
tento modul zaměřuje rovněž na metamorfózy
vnímání krajiny coby – zejména v moderní době
– součásti identity jednotlivce a kolektivů. Zde
je věnována pozornost estetizaci vnímání přírody, tj. počátkům percepce přírody jako krajiny,
identifikaci s krajinou domoviny a konečně zmiňované roli krajiny jako faktoru identity (např.
v podobě ikonizace krajiny a krajinných prvků).
Druhý problémový okruh nese název Mobility
a je definován jak mobilitami horizontálními
(geografickými), tak i mobilitou vertikální (sociální). Obdobně jako v ostatních dvou tematických modulech je i mobilita sledována v časovém rozsahu od středověku po moderní éru.
Pro starší období se nabízejí otázky po mobilitě
elit, zejména v novodobých dějinách pak lze
sledovat také vývoj masové mobility a její vliv
na přetváření povědomí o kolektivních identitách ve vztahu k místu, regionu, kultuře apod.
V souvislosti s mobilitami osob je nezbytné
zkoumat jednak jejich politické, ekonomické,
sociální, kulturní a konfesní pozadí, jednak také
transfer idejí a ideologií, jichž byli jednotlivci
a skupiny nositeli. V tomto ohledu je okruh
Mobility provázán jak s modulem Krajina, tak
i s třetí problémovou oblastí, nazvanou Kultura.
Kultura by měla zahrnovat jednak samostatný
blok problémů, současně však nepostrádá také
zobecňující potenciál pro celý projekt. Zatímco
předchozí dva okruhy jsou naplňovány (většinou
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komparativním) výzkumem konkrétních problémových oblastí, v modulu Kultura je kladen důraz především na syntetický pohled. V obecné
rovině jsou sledovány vztahy kultura – identita.
Zde jsou řešeny v úvodu načrtnuté předpoklady historizace pojmu střední Evropy: pozornost
je věnována hlavním kontaktním zónám kultur
ve středoevropském prostoru, problému setkávání a střetů kultur, vnímání „ jinakosti“ a obrazu „druhého“, akulturaci a formám kulturního
transferu. K syntéze směřuje podblok věnovaný
kultuře vzpomínání, kultivace historické paměti ve středoevropském prostoru, významu důležitých míst paměti, „profesionalizaci paměti“
v moderní historiografii a kulturnímu dědictví
jako prostředku vymezování (se).
V rámci projektu jsou od dubna 2012 na Ústavu historických věd uskutečňovány semináře
a přednášky zahraničních i tuzemských expertů pro studenty navazujícího magisterského
a doktorského studia, mezinárodní konference,
kolokvia, workshopy a letní školy s tematikou
kulturních dějin. Výsledky budou prezentovány
zejména formou monografií, kolektivních monografií, odborných studií a závěrečné syntetické
publikace. Představený projekt reprezentuje základní scelující platformu pro utváření výzkumných a vzdělávacích sítí v oblasti historického
výzkumu, konkrétně v rovině kulturních dějin
od éry středověku až po současnost.
Další informace a aktuality z dění v projektu naleznete na webových stránkách projektu
http://opvk.uhv.cz/.
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