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Projekt přispěje ke zvýraznění rovného přístupu ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
V rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
„Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb
podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské
univerzitě (SU) v Opavě“ (operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP VK),
který byl zahájen k 1. březnu 2012, již bylo
vykonáno množství práce. Ačkoliv byla úvodní fáze
projektu věnována hlavně přípravným činnostem,
plánování a organizaci harmonogramu, některé
z klíčových aktivit se již rozběhly a mají své
konkrétní výstupy.
V rámci Klíčové aktivity č. 1 „Zvyšování
bezbariérovosti studijního prostředí na SU“ byla
zpracována projektová dokumentace, na jejímž
základě bude v průběhu roku 2013 realizována
výstavba bezbariérového výtahu v opavské
univerzitní budově na Bezručově náměstí 13.
V současnosti probíhá řízení k získání stavebního
povolení.
Ve druhé klíčové aktivitě již proběhlo několik
školení a seminářů na témata související
s provozem a podporou činnosti Akademické
poradny SU. Z těchto akcí je pořizována bohatá
fotodokumentace a také videozáznamy, které
mohou zájemci dohledat na stránkách projektu
http://projekty.slu.cz/svp.
Mezi jinými akcemi pořádanými Akademickou
poradnou SU je možno najít několik, které jsou
podporovány ze strany projektu OP VK. Patří
mezi ně například:
• 12. dubna 2012 - „Volba a změna povolání“ beseda se studenty;
• 2. května 2012 - seminář na téma „Osobnost
a kariérní směřování“ - Mgr. Jan Bernard;
• 16. května 2012 - seminář na téma „Uplatnění
absolventů“ - Mgr. Lukáš Hartoš.
Za speciální zmínku stojí také workshop
z 8. listopadu 2012, který byl prvním ze čtyř
plánovaných pro tento projekt. Akce byla celodenní
a měla charakter poznávací i školící a určena byla
pedagogům, zaměstnancům SU i studentům,
přičemž důraz se kladl na studující se specifickými
vzdělávacími potřebami (SVP). V dopolední části
semináře vystoupili pracovníci SU, aby představili
práci Akademické poradny (Mgr. Hana Valečková
a Bc. Jiří Bednarski) a také projekt samotný

Přednáší Mr. Derek Davidson ze skotské Heriot-Watt University Edinburgh
(Ing. Petr Korviny, Ph.D.). Zahraniční zkušenosti
s prací se studenty se SVP přijel ze skotského
Edinburghu prezentovat Derek Davidson.
V klíčové aktivitě č. 3 „Inovace předmětů
modernizací didaktických pomůcek respektující
potřeby studentů se SVP“ bylo pracovníky
Centra informačních technologií SU připraveno
a do provozu uvedeno vlastní řešení pro záznam
přednášek a seminářů z výuky, které jsou
po zpracování následně uveřejňovány na stránkách
http://media.slu.cz/accordent/_web/videolist.
php.
V další fázi realizace projektu budou příslušné
videozáznamy opatřeny rovněž titulky, aby
poskytovaný obsah byl přístupný rovněž studujícím
se sluchovým znevýhodněním. V rámci celého
projektu je uvažováno s pořízení videozáznamů
z 50 výukových předmětů aktuálních studijních
plánů celé univerzity.
V klíčové aktivitě č. 4 „Virtuální vzdělávací
knihovna“ již byly zahájeny kroky k modernizaci

Foto archiv

stávajícího počítačového vybavení v prostorách
univerzitní knihovny jak v Opavě, tak v Karviné.
Rovněž jsme výrazně pokročili při zajišťování online přístupu k odborným publikacím pro studenty
SU, tak aby bylo vzdělání dostupné v co nejširším
okruhu i pro studující se SVP.
Klíčová aktivita č. 5 „Realizace systému zajišťování
kvality“ je teprve v samotném počátku, ovšem již
od příštího roku bychom díky ní měli být schopni
získávat průběžnou zpětnou vazbu o tom, jaký
dopad mají aktivity realizované v rámci projektu
na zlepšení přístupnosti ke vzdělávání na SU.
Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
„Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb
podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU“
je řešen teprve půl roku, ale už nyní ti, kdo
za ním stojí, vykonali nemalý kus práce, který
určitě ocení všichni, jež se podílejí na realizaci
vzdělávacího procesu na SU, ať už patří do řad
studentů, pedagogů, případně nepedagogických
pracovníků.
Petr Korviny
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Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti
relativistické astrofyziky kompaktních objektů
V uplynulém období se skupina zabývající se
na Ústavu fyziky (ÚF) Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě fyzikou
kompaktních hvězd věnovala výzkumným
aktivitám v jednotlivých oblastech. V oblasti
testování stavových rovnic astronomickým
pozorováním bylo potřeba vyzkoumat vliv
protonové frakce na vlastnosti neutronových
hvězd. Tyto výsledky poslouží ke zvýšení
relevance a přesnosti odhadů vlastností jaderné
hmoty za saturační hustoty.
V průběhu končícího se roku se uskutečnilo
několik
zahraničních
výjezdů.
Mezi
ty
nejvýznamnější nepochybně patří pracovní pobyt
na Göteborské univerzitě ve Švédsku. V jeho
průběhu byly totiž navázány nové vědecké
kontakty v oblasti numerického modelování
oscilací tlustých akrečních disků a došlo
k dalším konzultacím již započatých vědeckých
projektů v oblasti numerického modelování
a optického zobrazování.
Další významnou uskutečněnou zahraniční
cestou byla účast na celosvětové konferenci
v Pekingu. Na této konferenci, jejíž účastníci
obdivovali zájem nejvyšších představitelů země
o rozvoj vědy, byly prezentovány aktuální
výsledky výzkumu ÚF v oblasti modelování
a odhadování parametrů systémů akreujících
kompaktních objektů (především neutronových
hvězd a černých děr stelárních hmotností).
Workshopy a semináře:
Na konci léta proběhly v Opavě významné
workshopy – RAGtime a NS Synergy. Hlavním

Z jednání celosvětové astrofyzikální konference v čínské metropoli Pekingu
tématem workshopu RAGtime byly stelární
i supermasivní černé díry, astrofyzikální
předpovědi alternativních teorií gravitace,
aktivní galaktická jádra, neutronové hvězdy
a vyzařování akrečních disků v prostředí silné
gravitace. Pozvání k tvůrčí diskusi přijali
přední vědečtí pracovníci na poli relativistické
astrofyziky, mezi nejvýznamnější hosty patřili

Foto archiv

John Ch. Miller (University of Oxford; SISSA),
Marek A. Abramowicz (Chalmers University in
Göteborg, CAMK) a Eric Gourgoulhon (CRNSObservatoire de Paris).
Workshop NS Synergy probíhal v návaznosti
na RAGtime a jeho hlavními tématy byly
neutronové hvězdy a vyzařování akrečních disků
v prostředí silné gravitace.
Lenka Čápová

Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektorálních přístupů při studiu
Projekt započal v polovině letního semestru akademického roku 2011/12
a činnosti v rámci aktivit se primárně zaměřovaly na přípravu inovované
výuky nadcházejících semestrů. Vybrané výstupy z klíčových aktivit:
• Za nesporný výstup prvního monitorovacího období lze považovat
upřesnění a rozpracování konceptu inovací a dalších odborně vzdělávacích
činností s cílem realizovat inovaci výuky a maximalizovat její praktický
dopad.
• Byla zahájena práce na inovaci předmětu Relativistická fyzika a astrofyzika

Stanislav Hledík na Wolfram Technology Conference

Foto archiv

I. V koordinaci s dalšími projekty zahrnujícími stavební úpravy byla zahájena
příprava výstavby pozorovatelny.
• Byla navázána intenzivní spolupráce s partnery – Fakultní nemocnice
Ostrava a firma Elok-Opava, spol. s r.o.
• Došlo k prvotnímu rozběhu realizace studentských projektů a v rámci
aktivity se již zároveň uskutečnily přednášky a konzultace realizované
experty Pražské astrofyzikální skupiny, kteří se na projektu podílí.
• Se zástupci Ústavu historických věd a Ústavu fyziky bylo intenzivně
konzultováno začlenění kurzů mezioborového bloku do jednotlivých
studijních programů. Po analýze situace bylo se zástupci ústavů dohodnuto,
že kurzy budou začleněny do standardní výuky od letního semestru
akademického roku 2012/2013.
V rámci projektu se uskutečnila cesta do Illionis v USA, kde proběhla
Wolfram Technology Conference. Příspěvky byly zaměřeny na systémové
modulování a simulace, interaktivní média a výukové technologie, vizualizaci,
zpracování signálu obrazu a high-performance computing. Konference se
zúčastnil RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., s příspěvkem „Turning data and
computations into audio and animations“.
Za dobu řešení projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a
intersektorálních přístupů při studiu proběhlo několik přednášek, z nichž
tu samostatnou zmínku zasluhují především dva. Prvním z nich byl výklad
na téma Očistné mechanismy ve vědě, racionalismus a skeptické myšlení.
Byl určen především studentům oborů aplikované fyziky, ale vyslechli ji
též posluchači jiných oborů a v neposlední řadě zástupci veřejnosti. Téma
přednesl významný český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy –
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Druhou významnou přednášku s názvem Science and theology in Byzantium
věnovali řešitelé projektu studentům humanitních oborů. Přednášela
historička Anna Adashinskaya z Budapešti.
Lenka Čápová
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Historik prof. Pieter Judson z Philadephie potvrdil, že do Opavy by se rád zase brzy vrátil
Dokáže si vás rychle získat svou otevřeností
a upřímností, během rozhovoru se neustále
usmívá. Profesor Pieter Judson z Swarthmore College ve Philadelphii v období od 14.
do 19. října v Opavě přednášel, účastnil se
workshopů, vedl doktorské kolokvium, spolupracoval s kolegy z Ústavu historických věd
(ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
I přesto, že jeho program v rámci projektu Historizace střední Evropy (CZ.1.07/2.3.00/20.0031,
financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost) realizovaného
na ÚHV byl nabitý a vypočítaný doslova na minuty, nabídku na krátké setkání a rozhovor neodmítl. Jeho specializací jsou mj. dějiny habsburské
monarchie v 19. století se zaměřením na národnostní vztahy. Nepřekvapí tedy, že v minulosti Českou republiku již v minulosti navštívil.
V Opavě byl ovšem poprvé a hned si ji podle
svých slov zamiloval.
„V Americe hodně převažuje názor, že celý tento
region je neblaze poznamenán dopady těžkého
průmyslu, že jsou zde jenom ty nepěkné moderní
industriální budovy. Proto jeden z mých prvních
dotazů při setkání s Martinem Pelcem (pozn.
aut.: Mgr. Martin Pelc, Ph.D., je tajemníkem
Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity) byl, zda Opava
má nějaké historické budovy. A když jsem sem
přijel, na vlastní oči jsem se mohl přesvědčit, jak
krásné město to je,“ neskrýval prof. Judson nadšení.
Při vyhledávání vašeho jména lze narazit na to, že jste se narodil v nizozemském
Utrechtu. Je to pravda?
Ano, rodiče jsou sice oba Američani, ale dali mi
nizozemské jméno. Narodil jsem se totiž v době,
když otec studoval v Holandsku dějiny umění.
Jako historik se specializujete mimo jiné
na nacionální rozpory, revoluční a kontrarevoluční hnutí. Byl to vždy váš sen?
Studoval jsem německou historii. Problém je, že
se v Americe skoro každý student historie soustředí právě na tu německou, konkrétně na období spojené s nacismem. Můj profesor mi poradil, že je lepší vybrat si větší historický celek,
jako například habsburskou monarchii a rakouské
císařství. Já chtěl velké téma, když navíc vidíte,
jak je to komplikované, tím více vás to drží. Začal jsem s nacionalismem 90. let minulého století
– prostě jsem nevěřil, že válka v Kosovu přišla jen
v souvislosti s jinou národností, jazykem a náboženstvím, tak jak to obvykle podávala média.
Takže jsem se rozhodl studovat kus historie,
kdy lidé mluvili dvěma jazyky v habsburské říši,
a poznat, proč zde vznikl nacionalismus a proč
se lidé stali jeho příznivci a co to vůbec pro ně
znamenalo. Protože historie je o lidech. Ne například o institucích. Proč se lidé chovají tak, jak
se chovají, proč se navzájem vraždí. Takto jsem
se dostal k tomuto tématu.
Napsal jste mnoho knih, máte nějakou zvláště
oblíbenou?
Ano, tu poslední a hned vám řeknu proč. Jmenuje se „Guardians of the Nation: Activists on the
Language Frontiers of Imperial Austria“ a je to

Pieter Judson, znalec národnostních vztahů v habsburské monarchii v 19. stol.
jediná má kniha, která není jen naučná, ale myslím si i zábavná. Když napíšete knihu o historii,
může se stát, že bude nudná nebo příliš teoretická. Ale tahle je více osobní, protože miluji tohle
téma. Je šílené, protože nacionalisté jsou prostě
šílení. Navíc jsem nad tímto tématem přemýšlel
trochu jiným způsobem a zjistil, že se většina lidí
o nacionalismus nezajímá. Ale my ho užíváme,
pozorujeme ho, věříme v něj. Mnoho dnešních
postojů pochází z nacionalismu. Zvláště tady
v České republice.
Vyučujete i historii sexuality v Evropě...
Ano, to je hodně nové téma. V 90. letech o něm
nikdo neučil, bylo vydáno pouze několik knih,
a tak bylo jednoduché stát se expertem v tomto
oboru. Prostě přečíst těch šest napsaných knih
a učit. A proč se to stalo? V Americe, jak víte,
o sobě otevřeně říkáme vše. A historie sexuality
byla pro mě velice důležitá. Učit o tom lidi a ukázat jim, že jsou tu různé pohledy, reality a historie. Dnes to není zas až tak velká věc.
Měl jste několik přednášek a workshopů pro
naše studenty? Jak na vás působí? Vidíte nějaký rozdíl mezi českými a americkými studenty?
Musím říct, že opavské univerzitní prostředí
na mě působí velmi mladě a otevřeně. Byl jsem
i na jiných univerzitách ve střední Evropě a tahle je skvělá. Ohledně studentů: nemyslím si, že
je zatím znám natolik dobře, abych mohl říci,
v čem přesně jsou rozdílní. Ale například rakouští
studenti se při mých přednáškách nikdy na nic
neptají, myslel jsem, že s českými to bude stejné.
Ale dnes ráno na přednášce jsem byl velice mile
překvapen. Čeští studenti byli zvídaví a kladli
otázky. Jinak se však dá říci, že studenti jsou
všude vesměs stejní, mají stejné problémy, myšlenky, otázky. Zajímají se o stejné věci a projekty, kterými se po dlouhá léta zabývají.
Na internetu se můžeme také dočíst, že mluvíte česky…
Tak to není úplně přesné. Samozřejmě svůj výzkum zde musím dělat v češtině, ale stále tento
jazyk neovládám dostatečně dobře. Mnohokrát
jsem se česky naučil, například díky letní škole

Foto Michal Novotný

na Karlově univerzitě před deseti lety, ale vždycky jsem tento velice těžký jazyk zapomněl, protože jsem ho příliš nepoužíval. Dokážu v češtině
číst, ale ne mluvit. Při své práci obvykle nejvíce
využívám němčinu.
Jaké máte plány do budoucna?
Vrátit se do Opavy. Rád bych zde pracoval. Protože je tu opravdu pěkně. Čekal jsem spíše průmyslové město jako je Ostrava. A jsem moc rád,
že tomu tak není. Jinak pracuji na nové knize,
která bude velice rozsáhlá a bude o historii střední Evropy a vašem pohledu na ni, a to přibližně
od roku 1740 do první či druhé světové války. Ale
tato kniha nebude národnostní, nebudu psát historii z pohledu Čechů, Poláků, Němců. Tématem
bude, co tyto národy mají společné. Bude tedy
o kultuře, institucích… Uvidíme, jak to dopadne.
Petra Mužíková, Michal Novotný
Rozhovor byl již dříve uveřejněn v Opavském
a hlučínském deníku 29. října 2012 a na webové
platformě denik.cz 10. listopadu 2012.
Vizitka hosta Slezské univerzity v Opavě
Pieter M. Judson působí na Swarthmore College
ve Philadelphii a zaměřuje se na moderní evropské dějiny, konkrétně na nacionalistické konflikty, revoluční a kontrarevoluční hnutí a také
na historii sexuality. Svůj zájem soustředí na Německo, Rakousko-Uhersko a na východní Evropu
v období 1815-1945.
V roce 2010 obdržel Státní cenu Karl von Vogelsang udělovanou rakouskou vládou za knihu
Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria.
Četná ocenění získal i za další knihy (např. Cenu
Herberta Baxtera Adamse za knihu „Exclusive
Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience and National Identity in the Austrian Empire
1848-1914“ nebo Cenu Rakouského kulturního
institutu za nejlepší knihu „Wien Brennt! Die Revolution von 1848 und ihr liberales Erbe“).
Působí také jako šéfredaktor prestižního časopisu Austrian History Yearbook.
Zdroj: www.swarthmore.edu
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Projekt Inovace studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v první třetině
Projekt Inovace studijních programů INO_F
na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF)
v Karviné má za sebou první rok řešení. Vznikl
v úzké spolupráci s oddělením pro rozvoj Slezské
univerzity v Opavě a s jejím Centrem řízení projektů. Jmenovitě Ing. Jan Podmol nám poskytoval a poskytuje neocenitelné rady jak v přípravě
vlastního projektu, tak následně při přípravě monitorovacích zpráv.
V těchto dnech jsme dokončili naši třetí monitorovací zprávu, která již obsahuje hmatatelné
výstupy jednotlivých klíčových aktivit. Pomalu se tak plní jednotlivé monitorovací ukazatele. Za přímé finanční podpory z projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0017 bylo inovováno 10 bakalářských studijních oborů pro prezenční formu
studia a šest pro kombinovanou formu studia.
Dále bylo inovováno šest prezenčních navazujících magisterských studijních programů a také
dva programy pro kombinovanou formu studia.
Celkem bylo inovováno 248 jednotlivých předmětů.
Za přímé podpory projektu navštívili OPF čtyři
zahraniční odborníci, kteří realizovali devět přednášek a tutoriálů. Vzniklo již 10 zcela nových studijních opor, jež napomáhají studentům úspěšně
zvládnout daný předmět. Do výuky bylo v zimním semestru akademického roku 2012/2013
nasazeno 16 inovovaných předmětů. Celkově se
jejich výuky účastnilo na 5691 studentů z toho
více než čtyři tisíce žen a dívek. Proběhlo také
na 20 workshopů těch pedagogických pracovníků, kterým přímá finanční podpora umožnila zúčastnit se vědeckých a odborných konferencí či
vzdělávacích akcí.
Řešitelský tým vedený Ing. Dominikem Vymětalem, DrSc., se pravidelně schází s jednotlivými
pracovníky OPF na tzv. „Kontrolních dnech projektu INO_F“. Poslední setkání proběhlo 27. října
2012. Byly zde prezentovány dosavadní výsledky
a naznačen směr dalších aktivit v rámci projektu
INO_F. V návaznosti na reakce po tomto setkání celého řešitelského týmu zpracovali jednotliví
gestoři tematických okruhů kateder souhrnný dokument: „Výroční zpráva – rámcový audit za období listopad 2011 - říjen 2012“. V něm jednotliví

Kontrolní dny projektu INO_F na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
gestoři tematických okruhů kateder podrobně
vyhodnotili dosavadní činnost v kontextu jednotlivých klíčových aktivit. Naznačili plán činnosti
kateder v rámci projektu INO_F na příští období
(do 30. října 2013) a navrhli změny jak v oblasti personální, tak ve způsobu řešení jednotlivých
aktivit.
V nejbližší době čeká na řešitele několik neodkladných úkolů. Mezi ty neodkladné patří evaluace obsahu inovovaných předmětů a jejich výuky
v rámci jednotlivých studijních programů. S tou-

Foto archiv

to problematikou nám pomáhá skupina pedagogů vedená doc. RNDr. Františkem Kolibou, CSc.
Vytváří se dalších studijní opory a realizuje se
jejich zpřístupnění na LMS MOODLE. Ve spolupráci s rektorátem SU v Opavě připravujeme
několik výběrových řízení na dodávku software,
hardware a vybavení pro nově vzniklé počítačové
učebny. Pro podporu výuky na OPF bude realizován nákup odborné literatury a za přímé podpory projektu budou vyjíždět pracovníci fakulty
na konference a odborné semináře. Jiří Helešic

Projekt Historizace střední Evropy zkvalitňuje odbornou přípravu vědeckovýzkumných pracovníků
Prostřednictvím navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními vědci
projekt Historizace střední Evropy, CZ.1.07/2.3.00/20.0031, financovaný
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zkvalitňuje
odbornou přípravu vědeckovýzkumných pracovníků zkoumajících problematiku kulturních dějin v rámci středoevropského prostoru. Cílem je celkové
zvýšení úrovně pracoviště Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, na kterém se projekt od začátku roku 2012 realizuje.
První z vědeckých akcí, kterou ÚHV v rámci tohoto projektu pořádal, byl
23. dubna mezinárodní workshop věnovaný tematice klášterů a zbožnosti
pod názvem Piety and Fluidity between the Boundaries of Convent and
World (1350−1810)/ Frömmigkeit und Durchlässigkeit zwischen Kloster
und Welt (1350−1810). Workshop přilákal mj. badatelky z Cambridge,
z Vídně, Innsbrucku a Regensburku. Výstupem workshopu je publikace Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Cummunities
in Central Europe in the Long Eighteenth Century autorek Veroniky Čapské, Ellinor Forster, Janine Christina Maegraith a Christine Schneider.

Ve dnech 14.-19. října navštívil Opavu přední světový odborník na dějiny
habsburské monarchie v 19. století prof. Pieter Judson z Swarthmore College ve Philadelphii, který se zúčastnil workshopu věnovaného německé
kultuře v regionu, vedl doktorské kolokvium, přednášel a v neposlední řadě
se věnoval badatelské činnosti (rozhovor s Pieterem Judsonem si můžete
přečíst na jiném místě).
Na 5. a 6. prosince bylo naplánováno mezinárodní kolokvium Procesy kulturní výměny ve střední Evropě (1200-1800) s účastí více než desítky badatelů ze čtyř zemí (akce se uskutečnila až po uzávěrce tohoto bulletinu).
Vedle toho pracovníci ÚHV absolvovali v zahraničí bezmála dvě desítky
stáží, studijních pobytů a konzultací.
Webové stránky projektu: http://projekty.slu.cz/historizace
Projektový tým tvoří prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (garant projektu); Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (koordinátor pro mezinárodní mobility);
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (koordinátor pro rozvoj odborných kapacit
VaV týmu); Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (koordinátor pro vytváření podmínek
pro budoucí VaV pracovníky).
Michal Novotný
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Popularizace vědy a výzkumu na Ústavu historických věd za prvními přednáškovými cykly
Oslovit širokou skupinu lidí v celé České republice od laické veřejnosti až po vědeckovýzkumné pracovníky a posluchače doktorského studia. Takové cíle si klade projekt Popularizace
nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků
Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
v oblasti historických věd v rámci středoevropské
komparace (CZ.1.07/2.3.00/35.0037, financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který byl na ÚHV zahájen
1. července 2012.
Od začátku fungování projektu se mj. realizovaly
dva přednáškové cykly z celkových osmi, proběhlo několik tematicky orientovaných přednášek,
uskutečnily se první prezentace na vybraných
středních školách.
Téma prvního cyklu Kulturní dění a životní styl v Československu v 50. a 60. letech
20. století (cyklus proběhl 10. října, vystoupili
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., PhDr. Martin
Franc, Ph.D. a Mgr. Juraj Marušiak PhD.), je
již prezentováno v několika městech České republiky. „Posluchači doktorského studia na přelomu listopadu a prosince vyrazili na střední
školy, se kterými byla již dohodnuta spolupráce.
Prvními zastávkami byla gymnázia ve Šternberku, ve Zlíně, v Ostravě a ve Svitavách,“ vypočetl
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., garant projektu
a vedoucí ÚHV. Posluchači doktorského studia
takto objedou školy ve všech krajích České republiky (vyjma Prahy).
Stranou nezůstane ani druhý cyklus Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenost v raném
novověku (uskutečnil se 7. listopadu, před-

Přednáška Kulturní dění a životní styl v Československu
nášeli prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.,
Mgr., Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD.
a PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.), který
na prezentaci na středních školách České republiky čeká během příštího roku.
Třetí cyklus Slezsko v dějinách českého státu
(tematické vymezení - Impérium vrací úder) je
na programu 16. ledna příštího roku.
Nedílnou součástí přednáškových cyklů se staly
další tematické přednášky určené posluchačům
bakalářského a navazujícího magisterského studia, které se konkrétně věnovaly mj. filmové

Foto Michal Novotný

a televizní tvorbě jako pramenu k dějinám každodennosti tzv. normalizace, českému modelářství
v padesátých a šedesátých letech minulého století, baroknímu malířství a sochařství ve službách
dolnoslezských klášterů nebo přípravným pracím
ve tvorbě barokních umělců (konkrétně malíře
Felixe Ivo Leichera).
K cyklu jsou připraveny také interaktivní webové
stránky. Na adrese popularizacevedy.slu.cz jsou
ke stažení on-line postery, termíny prezentací
na středních školách a novinky k připravovaným
akcím.
Michal Novotný

Obchodně podnikatelská fakulta rozvíjí své zahraniční aktivity v rámci vědy a výzkumu
Obchodní podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné od září 2011 realizuje projekt operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
„Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního
podnikání v dosažení konkurenceschopnosti znalostní ekonomiky“ se zkráceným názvem „Výzkum

MSP“, reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0016. Projektové aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění
personálního zajištění výzkumu malého a středního podnikání na Slezské univerzitě, zapojení
pracovníků OPF do mezinárodních sítí vědeckých
organizací a vytvoření expertního výzkumného

Doc. Emanuel Šustek (vpravo), hlavní řešitel projektu, na Keplerově univerzitě

Foto archiv

týmu v oblasti specifikace faktorů rozvoje MSP.
„Hlavním cílem projektu je podpořit vznik silných
vazeb a navázat kontakty se špičkovými odborníky v oboru na významných výzkumných pracovištích v Německu, Polsku, Švýcarsku a Rakousku, což se nám v prvním roce realizace projektu
povedlo“ vysvětluje doc. Ing. Emanuel Šustek,
CSc., hlavní řešitel projektu. Kromě vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků
se projekt také zaměřuje na studenty magisterského a doktorského studia, kteří mají možnost
účastnit se třicetidenních stáží na Univerzitě St.
Gallen ve Švýcarsku a na Technické a hospodářské vysoké škole v Drážďanech.
Do konce projektu vznikne šest monografií, tematicky zaměřených např. na marketingové aktivity MSP nebo inovativní metody marketingového řízení, a tři metodiky pro malé a střední
podnikatele, tj. Metodika pro řízení institucionální podpory MSP ze strany veřejnoprávních,
zájmových a profesních organizací, Metodika
marketingového řízení a podnikání v rámci globalizovaného trhu pro MSP a Metodika řízení
inovací a jejich implementace pro MSP. Na základně primárního výzkumu odborné zahraniční
literatury je inovována řada studijních materiálů,
čímž průběžně dochází ke zkvalitnění výuky pro
většinu studentů OPF.
Renata Rudolová
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Projekt Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě se posunul do další fáze
Projekt Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178) se posunul do další fáze.
V uplynulých měsících pokračovala v rámci jeho klíčových aktivit č. 2 a 3
tvorba distančních studijních opor a e-kurzů. Ve 4. monitorovacím období
bylo podle smluv s autory dokončeno a odevzdáno 35 nově vytvořených
studijních e-opor a na portálu LMS Moodle SU bylo z nich vytvořeno 24
e-learningových kurzů. Mezi nově vytvořené e-opory patří:
• Domácí násilí
• Hospicová péče
• Klinická farmakologie pro sestry
• Obecná patologie
• Somatologie
• Ošetřovatelský proces – metoda ošetřovatelské praxe
• Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika
• Přenosné nemoci (Obecná část)
• Přenosné nemoci (Speciální část 1)
• Přenosné nemoci (Speciální část 2)
• Prevence nemocničních nákaz
• Speciální pedagogika
• Úvod do ošetřovatelství
• Vyhledávání odborné literatury on-line
• Základy biofyziky pro sestry
• Základy radiologie pro sestry
• Edukační činnost sestry
• Romové v komunitě
• Paliativní ošetřovatelská péče
• Životní styl
• Speciální pedagogika
• Bazální stimulace v pediatrii
• Bazální stimulace v gerontologii
• Aplikace IT ve zdravotnictví
• Neziskové organizace
• Hendikepy v dospívání
• Hendikepy v dospělosti
• Vybrané kapitoly z personalistiky
• Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství
• Psychologické aspekty ve stáří
• Péče o duševní zdraví
• Základy genetiky pro sestry
• Rehabilitační ošetřovatelství
• Základy práce s počítači
• Prevence rakoviny prsu.
V průběhu 4. monitorovacího období pobíhala i 4. klíčová aktivita zaměřená
na dvojí evaluaci vytvořených e-opor a e-kurzů včetně jejich pilotního ověřování studenty v rámci řízeného samostudia ve vybraných předmětech. Dosavadní výsledky evaluací e-opor jsou pozitivní, drobné připomínky a dopo-

Řešitelský tým vede doc. Dagmar Mastiliaková (druhá zleva)

Foto ian

ručení evaluátorů se týkají metodiky důslednějšího využívání pedagogických
nástrojů. Tyto připomínky jsou autory e-opor dopracovávány. I studenti se
v elektronických evaluačních dotaznících k e-oporám a e-kurzům vyjadřují
kladně a vítají možnost samostudia a sebetestování v domácím prostředí.
V rámci 5. klíčové aktivity byla ve všech třech ročnících realizována odborná praxe studentů. Na této aktivitě se aktivně podílejí i partneři projektu ze
Slezské nemocnice v Opavě a Psychiatrické léčebny v Opavě, kteří nejenže
spolupracují na zajišťování praxí studentů, ale po celou dobu projektu úzce
spolupracují na vytváření tzv. Logbooku (Záznamníku klinických dovedností
s Brožurou kompetencí), který je součástí individuálního portfolia studenta. Portfolio tvoří soubor studentem vytvořených materiálů a dokumentů,
které slouží jako důkaz nabývání způsobilosti a sleduje postup osobního
růstu a rozvoje kompetencí studenta v průběhu studia.
V rámci pokračující 1. klíčové aktivity vyučující Ústavu ošetřovatelství včetně autorů e-opor opět s povděkem využili možnosti konzultací se zahraničním expertem A. Gibbsem, který již několikrát navštívil naši univerzitu, aby
se podělil o dlouholeté zkušenosti s výukou ošetřovatelství v modulárním
systému na domovské Edinburgh Napier University i o zkušenosti z implementace ECTS a znalosti evropské vysokoškolské legislativy. Při červnové
návštěvě ocenil viditelný posun v dovednostech jednotlivých vyučujících při
formulaci učebních výstupů na úrovní tematických celků v modulech, což
odpovídá úsilí vyučujících v dosavadním tréninku v rámci projektu.
V dalším období bude projektový tým doc. PhDr. Dagmar Mastiliakové,
Ph.D., pokračovat v plnění klíčových aktivit. Pozornost chce věnovat předcházení duplicitám při formulování učebních výstupů na úrovni tematických
celků v modulech a konstruktivnímu propojování učebních výstupů s výukou, učebními aktivitami studenta a metodami průběžného a sumativního
hodnocení dosažených kompetencí studenta.
Jana Hajíčková

Partnerský projekt Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků ve druhé polovině
Velkým skokem nastal v uplynulém monitorovacím období l posun v řešení projektu Zvyšování
odborných kompetencí akademických pracovníků
Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0026.
Tzv. Balíčky odborných kompetencí (dále jen
Balíčky OK), které byly ještě v minulém monitorovacím období ve fázi uskutečňovaných konzultací, se dostaly do etapy, kdy majitelé těchto
balíčků sepsali každý ke svému tématu studijní
oporu, zajistili si oponenta této opory a následně ji sami vložili (nebo nechali vložit) do e-learningového prostředí Moodle. Takto se studijní
opora stala přístupnou pro přihlášenou cílovou
skupinu (studentů či akademických pracovníků).
V říjnu 2012 byly zahájeny kurzy k prvním čtyřem Balíčkům OK, které se zabývají zajímavými

tématy z oblasti výpočetní techniky nebo ekonomie. Cílová skupina se měla příležitost přihlásit
do kurzu s názvem „Řízení projektů dle standardů
IPMA“ autora doc. Koliby nebo „ICT a výzkum“
autorky dr. Chmelařové, dále pak do kurzu s názvem „Účetní a daňová problematika právnických
osob“, který vede doc. Janoušková z Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné. Na Obchodně
podnikatelské fakultě (OPF) v Karviné rovněž
probíhá kurz dr. Suchánka na téma „Nové trendy
a koncepce e-business a e-commerce“. V letním
semestru 2012/2013 plánujeme v rámci projektu uskutečnit dalších šest kurzů, které zrealizují
akademičtí pracovníci Fakulty veřejných politik
a OPF. Autory studijních opor a zároveň lektory
těchto kurzů budou doc. Kolibová (téma Dobrovolnictví), dr. Juříčková (Mezigenerační komuni-

kace), dr. Hendrych (Penologie), dr. Haluzíková
(Kvalita života u nemocných s kardiovaskulárním
onemocněním), Mgr. Heiderová (Radiační ochrana sester) a Ing. Sobotovičová (Teorie daní ze
spotřeby). Všichni autoři zpracovali ke svému
kurzu rozšířenou anotaci, která bude zveřejněna ve sborníku vydaném Ostravskou univerzitou
v Ostravě.
V rámci každého kurzu bude provedena evaluace,
kde se cílová skupina může anonymně vyjádřit,
jak byla s daným kurzem spokojena, co jí kurz
přinesl, případně náměty, jak by se dalo dané
téma rozšířit či vylepšit.
Další informace o probíhajících a o projektu samotném jsou k dispozici na: http://www.slu.cz/
slu/cz/rozvoj/crp/projekty/soucasne/projekty/
zvysovani-kompetenci.
Jana Hajíčková
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Oblast řízení a ochrany informací akademickou sférou s podnikatelskými subjekty úzce spojuje
Competitive Intelligence (CI) neboli konkurenční zpravodajství se věnuje
vyhodnocování konkurenčního prostředí s cílem odhalit slabé a silné stránky
konkurence, rozpoznat její strategické záměry. Zahrnuje analýzu a syntézu dat/informací, které se transformují do strategických znalostí, shromažďování informací o konkurenci a sledování subjektů firemního okolí,
jimiž jsou trh, stát, právo i legislativa, politické a demografické souvislosti.
Konkurenční zpravodajství je ve své nejdokonalejší podobě týmovou prací,
na které se podílejí jak experti v příslušné sféře obchodu a marketingu, tak
lidé z výzkumu a informační specialisté.
Projekt řeší problém nedostatečné provázanosti a efektivní komunikace mezi akademickou sférou a podnikatelskými subjekty v oblasti řízení
a ochrany informací a je určen pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
a studenty vyšších odborných a vysokých škol.
Nosnými tématy projektu je zmiňované konkurenční zpravodajství a související témata, jako jsou správa a řízení informací, řízení projektů, manažerské a prezentační dovednosti, finanční řízení a rozhodování i sociální
sítě. Plánovanými výstupy projektu je realizace tvůrčích a pracovních dílen
k nosným tématům projektu s podporou podnikatelských subjektů, také
vytvoření partnerské sítě a informačního portálu.
Řešitelem projektu je Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a prvním partnerem je její detašované pracoviště
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí, kde v rámci
bakalářského studia probíhal studijní obor Informační a znalostní management. Dalšími partnery jsou Univerzita Karlova v Praze a Slezská univerzita
v Opavě, kteří mají ve svém studijním programu obory týkající se řešené
problematiky. Partneři disponují odborníky v oblastech zpracování informací
pro podporu konkurenčního zpravodajství a v oblasti ochrany informací jako
součástí systému řízení. Experti posledních dvou partnerů garantují studijní
program Informační studia a knihovnictví a doktorské studium Informační
věda. Mezi vyučujícími je řada odborníků z praxe, pedagogů s dlouholetou
zkušeností v oblasti práce s informacemi.
V roce 2012 proběhla interaktivní setkání cílové skupiny s podnikatelskými
subjekty formou dílen. V rámci dílny CI byly účastníci komplexně seznámení s problematikou konkurenčního zpravodajství, jeho důležitosti pro ekonomické subjekty, informačními zdroji, metodami sběru a zpracování dat,
osobnostmi a kompetencemi specialistů CI.
K nosnému tématu Správa a řízení informací proběhly dílny zabývající se
problematikou šedé zóny informací a kódování informací, dále vyhledávání

Prezentace sociální sítě v životě studenta

Foto archiv

a práce s informacemi v 21. století, evoluce hledače i profesní identitou
v sociálních sítích. Součástí dílen k tématu Řízení projektů byl praktický
nácvik práce se softwarem GanttProject. Jedná se o efektivní nástroj pro
správu projektů, s překvapivě dobrou hloubkou funkcí a doplňků.
Dílny k tématu Manažerské a prezentační dovednosti se zaměřily na procvičení jednotlivých technik a postupů s možností získání okamžité zpětné
vazby od zkušených lektorů. Účastníci dílen zaměřených na finanční řízení
a rozhodování byli seznámeni s fungováním finančního systému a vzájemnou provázaností jednotlivých subjektů, jako jsou podniky, jednotlivci, stát,
banky, pojišťovny apod. finančního systému.
Obsahem dílen k poslednímu nosnému tématu projektu bylo žití na sociálních sítích, rozebírány byly dobré a špatné příklady užití sociálních sítí.
K nosným tématům odezněly i dvě samostatné přednášky od zahraničních
expertů z Polska a Ukrajiny.
Beáta Sedláčková

Všechny aktivity byly splněny, shrnula je motivační konference „Učíme jinak s ICT“
Projekt s názvem „Inovace a modernizace výuky
a zvyšování odborných kompetencí“, registrační
číslo CZ1.07/2.2.00/15.0173, v prosinci 2012
končí. Celý odborný tým projektu si zaslouží po-

chvalu, protože splnil všechny aktivity a můžu
napsat, že „Elektronický výukový portál Fakulty
veřejných politik“ plní svoji funkci. Pro cílovou
skupinu je tady publikováno 54 elektronických

Z jednání workshopu „Moderní výukové metody a příklady dobré praxe“

Foto archiv

studijních opor, zprovozněno celkem 25 elektronických kurzů a všechny hodnoty monitorovacích
indikátorů jsme nejenom splnili, ale také překročili.
Co nového se událo na konci realizace projektu?
V říjnu odborný tým v rámci evaluace uspořádal
dva workshopy. Na prvním s názvem „Moderní
výukové metody a příklady dobré praxe“ akademičtí pracovníci prezentovali poznatky v rámci
pilotního ověřování. Výstupy přednášejících byly
zaměřeny na prezentování příkladů dobré praxe.
Všechny prezentace jsou publikovány na e-portálu fakulty.
Na druhém „Moderní technologie a změna výuky“ prezentoval odborný tým nabyté zkušenosti z vlastní výuky. Výstupy přednášejících
byly zaměřeny na prezentování výstupů z učení
a na metodiku publikovanou v novém kvalifikačním rámci (Q-RAM).
Poslední společnou aktivitou byla motivační konference s názvem „Učíme jinak s ICT“, kde byly
prezentovány výstupy všech klíčových aktivit projektu.
Děkuji všem členům realizačního týmu za úspěšnou spolupráci.
Magdalena Chmelařová
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Rozvoj zahraničních a odborných kontaktů opavského Ústavu informatiky zaznamenal progres

Dva pracovníci Ústavu informatiky navštívili laboratoř prof. Hiroty (Hirota/Sakurai lab.) v Tokijském technologickém institutu
V rámci realizace projektu Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí
(CZ.1.07/2.2.00/28.0014) se v prvním roce realizace událo mnohé. Ve spolupráci s Ústavem
archeologie a Ústavem fyziky se začalo pracovat
na inovaci odborných předmětů. Z projektu je též
podporován rozvoj mezinárodní spolupráce a budování zahraničních vztahů. V krátkosti představíme tři pracovní cesty, které byly v roce 2012 vykonány pracovníky Ústavu informatiky. Zajímavé
jsou rovněž zvané přednášky expertů.
Japonsko - doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.,
prof. Ing. Miroslav Pokorný, Dr.
Doc. Čermák společně s prof. Pokorným a s dalšími členy vycestovali na konci září na česko-japonský seminář zabývající se analýzou dat a rozhodováním v prostředí neurčitosti. Na semináři
doc. Čermák vystoupil s příspěvkem „Fuzzy Rule
Based Multi Agents System Optimization Using
GA and Cognitive Analysis“. Kolega prof. Pokorný vystoupil s příspěvkem „Fuzzy Rule Based Optimization of Systems Control“. Seminář
a ubytování bylo situováno v kampusu Ósacké
university, Machikaneyama Facility, Toyonaka.
V rámci kulturní části semináře byla realizována
prohlídka Ósaky.
Druhou částí pracovní cesty byla návštěva laboratoří prof. Hiroty (Hirota/Sakurai lab.), které
jsou součástí Tokijského technologického institutu. Právě v době návštěvy probíhaly semináře „U kulatého stolu“. Součásti těchto seminářů
bylo představení laboratoří prof. Hiroty a také
představení laboratoře robotiky Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity (SU) v Opavě. Dále byla na pořadu
přednáška doc. Čermáka na téma „Fuzzy Rule
Based System in Prooving Using Optimization

Soft Computing Methods”. Součástí seminářů
byly přednášky a hodnocení výzkumných pracovníků, doktorandů. Způsob a organizace výukového procesu a výzkumu je v laboratořích
prof. Hiroty velmi efektivní. Nabyté poznatky
a nápady vzešlé z diskuzí budou promítnuty pří-

Doc. Petr Čermák přednáší na česko-japonském
semináři o analýze dat
Foto archiv
mo do předmětů v rámci inovací, které v rámci
projektu dále pokračují.
Jyväskylä - Mgr. Marek Menšík, Ph.D.,
RNDr. Michal Perdek
Měsíční odborná stáž se uskutečnila v srpnu
a září tohoto roku na univerzitě v Jyväskylä.

Foto archiv

Na tamní technické univerzitě informatici SU
pracovali na inferenčním stroji pro logiky vyšších
řádů a s tím spojeném rozpoznávání kontextů
různých typů intensionalit. Prostředí pro práci označili naši informatici jako velice příjemné
a klidné. S tamními zaměstnanci katedry a doktorskými studenty se měli možnost seznámit již
dříve na evropsko-japonské konferenci zaměřené
na znalostní báze a ontologie. Celkově si naši informatici velice pochvalovali tamní pracovní podmínky, a to především díky nádhernému prostředí
a skvělým lidem.
Limerick - Mgr. Anna Janíková
V rámci projektu se Mgr. Janíková zúčastnila zahraniční konference Qualitative and Quantitative
Methods in Libraries 2012. Konference se pořádá
každý rok na jiném místě, dějištěm letošního ročníku byl právě Limerick.
Konference se účastnilo mnoho zahraničních
hostů a bylo odpřednášeno (či jinak odprezentováno) kolem 200 příspěvků. Hlavní tematické
okruhy byly: Bibliometric research; Historical and
comparative case studies related to librarianship;
Trends in health information services; Quality
evaluation and promotion of infodocumentary
insitutions services methods; Core skills, Competencies and Qualifications for Today‘s Reference Librarians; Using qualitative and quantitative
methods in digital library education and research.
Svůj poster s názvem How to Use Data Mining
in a Library Mgr. Janíková prezentovala v posterové sekci.
Na konferenci bylo přítomno mnoho knihovníků
z praxe, z předních světových, převážně univerzitních knihoven, kteří mluvili a diskutovali o různých projektech, jimž se v rámci svého povolání
věnují.
(Pokračování na str. 9)
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Přítomni byli také studenti a vyučující z knihovnického oboru, kteří si vyměňovali názory na témata související s aplikováním teoretických konceptů do praxe, nebo o výzkumných projektech.
Nejvýraznější osobností konference byla emeritní
profesorka Bostonské univerzity Dr. Ching-chin
Chen, která svého času vedla dva velké projekty,
a to International Digital Library Project s podporou US National Science Foundation a World
Heritage Memory Net, kde jako partner figurovalo UNESCO World Heritage Center.
Přednášky zvaných expertů
V rámci projektu Ústavu informatiky se dále
konají přednášky zvaných expertů. Dne 4. prosince 2012 proběhla v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Bezručově nám. 13 zajímavá přednáška doc. MUDr. David Školoudíka,
Ph.D., na téma „Transkraniální sonografické
vyšetření mozkových struktur – možnosti využití
automatického počítačového hodnocení“. Výklad
byl zaměřen na technické možnosti pozorování
vlastností mozku u pacientů trpících Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Doc. Školoudík
seznámil účastníky s aktuálním trendem, kterým
je vyšetřování pacientů pomocí kombinace sonografie a magnetické rezonance, tedy fúze obrazů.
O atraktivnosti předneseného tématu svědčila živá a zajímavá diskuse v závěru přednášky,
do které se zapojili jak studenti, tak akademičtí
pracovníci SU.
Další přednášky zvaných expertů se uskutečnily
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Z přednášky doc. MUDr. David Školoudíka, Ph.D., na téma Transkraniální sonografické vyšetření
mozkových struktur v zasedací místnosti děkanátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Foto archiv
v zasedací místnosti děkanátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty během prosince.
• 12. prosince - Fuzzy regulátory, přednášel
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný
• 19. prosince - Problematika aplikace expertních systémů v údobí tavení při výrobě

oceli v elektrické obloukové peci, přednášel
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Tyto přednášky úspěšný první rok řešení projektu Interdiciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou
kompetencí na opavském Ústavu informatiky
ukončily.
Petr Čermák

Rozvíjení praktických dovedností přijde studentům Matematického ústavu v Opavě vhod
V rámci projektu Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením
na spolupráci s praxí (CZ.1.07/2.2.00/15.0174) řešeného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost řešitele Ing. Jana
Meleckého, Ph.D., z oddělení aplikované matematiky Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě je řešena taktéž klíčová aktivita č. 4, Zavedení nového systému praxe studentů. Koncept nového systému praxe
je založen na týmové práci studentů pod vedením pedagoga ve vybraných
podnicích a institucích. K ověření nového systému praxe slouží tzv. pilotní
běhy praxe, jejichž první cyklus byl uzavřen v červnu 2012. V jeho rámci se
uskutečnily tři pilotní běhy u následujících poskytovatelů praxe: Integrované
bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, Massag Stamping, a.s.,
a Opavia-LU, s.r.o.

Dvě studentky Matematického ústavu (vpravo) při závěrečné prezentaci
výsledků praktického optimalizačního úkolu v Opavii
Foto Ivan Augustin

Pilotního běhu praxe v Integrovaném bezpečnostním centru se zúčastnili
čtyři studenti oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Kateřina Červenková, Michal Ikonomidis, Veronika Patrmanová a Adam
Tesárek.
Studenti ověřovali Využitelnost systému AMDS (Automatic Message Delivery System) pro svolání členů Krizového štábu Moravskoslezského kraje
a krizových štábů obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.
Dalšího pilotního běhu v Massag Stamping a.s. se zúčastnili tři studentky
oboru Matematické metody v ekonomice Ivana Drábková, Linda Opluschilová a Andrea Střasáková.
Studentky v rámci podnikového zadání řešily v průběhu praxe následující tři
témata: Návrh systému měření výkonnosti podniku při využití metody Balanced Scorecard, Zavedení výrobního controllingu pro klíčový stroj (těžký
transferový lis) a Hodnocení efektivnosti zamýšlené investice do nového
transferového lisu.
Posledního pilotního běhu v Opavia-LU, s.r.o., se zúčastnily studentky oboru Matematické metody v ekonomice Kamila Mosná, Hana Plušková, Lucie
Pražáková.
V rámci podnikového zadání studentky řešily úlohu Optimalizace využití
operátorů na pozicích vozič a mletí zlomu na oplatkových a sušenkových
linkách.
Součástí pilotních běhů praxe byly závěrečné prezentace studentů k výsledkům řešení podnikových zadání realizované u jednotlivých poskytovatelů
praxe. Závěrečných prezentací se vždy účastnili zástupci vedení podniku
resp. instituce a pedagogové Matematického ústavu v Opavě. Zainteresovaní účastníci pilotních běhu se shodli, že koncept týmové praxe studentů
je přínosný pro studenty i poskytovatele praxe.
V současné době probíhá druhý cyklus ověřovacích pilotních běhů praxe
u následujících poskytovatelů praxe: Integrované bezpečnostní centrum
v Ostravě, Opavia-LU, s. r. o., Slezská nemocnice v Opavě a Pekárna Kunčice s.r.o.
Podrobnější informace o druhém cyklu pilotních běhů praxí budou podány
v některém z následujících čísel Projektilu.
Jan Melecký

10

Projektil -

bulletin Centra řízení projektů Slezské univerzity v Opavě

Pr o s i nec

2012

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji
Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se
speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu
vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách
pokračuje v úspěšné spolupráci s jednotlivými partnery. V rámci pravidelných setkání si organizátoři s jednotlivými zástupci partnerských škol (Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie Krnov, Základní škola Bruntál
a Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Český
Těšín) navzájem vyměňují své dosavadní poznatky a zkušenosti související
s výukou žáků se speciálními potřebami a diskutují nad možnostmi efektivní
realizace na jednotlivých partnerských školách. Byli osloveni lektoři kurzů
muzikoterapie a k akreditaci bylo zasláno šest kurzů z této oblasti. Zaváděcí lektoři na jednotlivých partnerských školách byli seznámeni s náplní
jednotlivých kurzů.
Výsledky akreditace budou známy v polovině prosince 2012 a od nového
roku již můžou probíhat jednotlivé kurzy, a to s měsíčním odstupem, vytvářejícím dostatečný prostor pro možnost ověření daného kurzu na vybraných
skupinách žáků z partnerských škol.
Mezi šest kurzů zaslaných k akreditaci patří i kurz s názvem Etnická hudba
v muzikoterapii.
Jak už sám název napovídá, hlavním cílem bude využití speciálních hudebních nástrojů a práce se zvukem jako prostředku muzikoterapeutického
vlivu ovlivňujícího nejen výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Bude využita velká škála etnických nástrojů společně se zařazením různých
průřezových témat. Kurz bude převážně zaměřen na bubnování a orientální
tanec, vysvětlena bude hra na bolivijské flétny, technika zpěvu gregoriánského chorálu a správné využití bulharských polyfonních vokálů a indických
manter. Výuka bude probíhat za pomoci specifických hudebních nástrojů jako např. bubnů různého typu (djembe, šamanské bubny, buben udu,
rámový buben), perkusivních nástrojů (chřestidla, claves, rolničky, deštné
hole, atd.), dřevěných fléten (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna), shakuhachi (japonská bambusová flétna),
tibetských mís, gongů, shanti zvonkohry, didgeridoo, brumlí, shrutibox a alikvotního zpěvu.
Hlavním významem hry na hudební nástroje a zpěvu je rozvíjení sluchového
vnímání, jemné motoriky, koordinace, citu pro rytmus, citu pro melodii,
rozvoj komunikace a v neposlední řadě mají tyto hry také relaxační účinky.

Ukázka hry na bubny s mentálně postiženými žáky

Foto archiv

Cílem kurzu je poskytnout kompetence pro práci s etnickou hudbou ve speciálních školách, a to nejen při práci s žáky s mentálním postižením, omezením hybnosti, ale i pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Využití
této techniky je nejen pro individuální, ale i skupinovou muzikoterapii. Kurz
především využívá prožitku z hudby, který vychází z přirozeného ladění
a zabývá se působením speciálních nástrojů. Jeho cílem bude zabývat se
sociální interakcí muzikoterapie, zlepšením interpersonálních dovedností
vedoucí k osvojování si jednotlivých sociálních rolí a rozvoji narušeného
senzorického vnímání a senzorické integrace. V rámci kurzu bude především
kladem důraz na rozvinutí motoriky a senzomotoriky, výkonových i kvalitativních aspektů motoriky, vizuomotorické koordinace a především na schopnost vyjadřovat se pohybem.
V partnerských školách již dochází k vhodnému vytipování skupinky žáků
s různým typem postižení, resp. s jiným typem vzdělávacích potřeb.Projektem bude vytvořen komplexní systém podpory při budování dalších schopností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vedoucími k integraci
žáků do společnosti.
Dagmar Kalivodová

Nové aktivity v projektu Inovace studijního programu Historické vědy na Slezské univerzitě
Čtyři odborníci, pracující v projektu na pozicích lektorů, se v říjnu zúčastnili světové konference ve Vídni. Jednalo se o periodicky konané setkání specialistů celého světa s výměnou
zkušeností a informací shrnutých pod zastřešujícím názvem Conference on Cultural Heritage and New Technologies. Dva účastníci,
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. a PhDr. Petr Vojtal,
reprezentovali na setkání Slezskou univerzitu v
Opavě a dvě kolegyně, Mgr. Andrea Hořínková
a Mgr. Petra Veselá partnera projektu, kterým je
Archaia Olomouc o.p.s.
Konference se konala ve dnech 5. až 7. října,
organizátoři umístili její jednání do reprezentativních prostor centrální vídeňské radnice. Ve dvou
paralelně běžících sekcích se střídaly řady příspěvků a ukázek práce archeologů, historiků,
kunsthistoriků a památkářů ze čtyř kontinentů.

Pro zúčastněné znamenaly přínos informace svázané s užíváním současné techniky, ať už laserového zaměřování či různých programů umožňujících vynášení a využívání nálezů, dat nebo situací
v 3D modelacích. Dělná jednání, obohacená navíc řadou posterů a setkávání u kulatých stolů,
obohatila i neformální setkávání ve volnějších
chvílích uvolňujících přestávek či příjemných večerů.
Náročné tři konferenční dny s maratonem nových informací pro zúčastněné neznamenalo jen
procvičení se v anglické konverzaci či terminologii. Přineslo zároveň množství nových impulsů
a námětů, které naleznou uplatnění ve vlastní
odborné praxi. A to nejen v archeologii nebo
při ochraně kulturního dědictví. Nové poznatky
lze zapracovat do řady předmětů, realizovaných
ve výukových programech archeologie, zvláš-
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tě pak do inovativních předmětů vytvořených
v rámci projektu.
Vídeňské setkání tak představovalo jedno z vyvrcholení realizovaného projektu, který již přinesl
hodnotné studijní texty pro studenty, kteří je mohou využívat jak ve fyzické podobě, tak rovněž
ve formě elektronických pomůcek.
Pro závěrečnou fázi projektu byl připraven závěrečný workshop s tištěným sborníkem shrnujícím
výsledky a výstupy projektu v celém jeho objemu
a čase.
Již nyní můžeme konstatovat, že dobře připravené projektové podklady spolu s naplněním a realizováním všech náplní a ukazatelů ukázaly smysluplnost a značný přínos pro cílovou skupinu,
kterou představují studenti archeologie na stejnojmenném ústavu Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity.
Petr Vojtal
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Kolektiv Centra řízení projektů Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a mnoho úspěchů, nejen těch projektových,
v příštím roce 2013

