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Natáčení s pacienty si ze strany řešitelů projektu vyžaduje velkou dávku ohleduplnosti
Zjednodušeně řečeno, natáčení a zveřejnění výukových videí. To je významná část jedné z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v
Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005).
Pod názvem aktivity KA 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických
pomůcek respektující potřeby studentů se SVP - se ale (mimo jiné) skrývá
velký kus práce s kamerou a dlouhá řada hodin nad střižnou, které ve svém
finále umožní studentům být prostřednictvím zvuku i obrazu „u toho“.
„Naší nejnovější aktivitou je natáčení bloku videozáznamů pro výuku předmětů v oboru Všeobecná sestra, který se vyučuje na Fakultě veřejných
politik v Opavě,“ říká hlavní řešitel projektu Ing. Petr Korviny, Ph.D.
Aktuálně projektový štáb pracuje na výukových videích, která mají studentům přiblížit péči o děti a jsou zaměřena na postupy a praxi při ošetřování
novorozenců až batolat do jednoho roku věku. Prioritně mají za úkol přiblížit psychomotorický vývoj v jednotlivých obdobích těchto nejmenších pacientů. Vlastní natáčení probíhá na základě uzavřené smlouvy a za dodržování
příslušných předpisů v opavském Dětském centru Čtyřlístek, příspěvkové
organizaci.
Natáčení výukových videí pro zdravotníky není totiž pro pořizovatele vůbec
jednoduché. Práci jim komplikuje zejména legislativa. Složité je tak nejen
domlouvání natáčecích scén, ale občas také získání souhlasu pacienta či
jeho zákonného zástupce, při práci samotné pak volení takového pohledu
kamery, aby na jedné straně vyčerpávajícím způsobem zaznamenala potřebný úkon, ale současně aby scéna nebyla pro figuranta nelichotivá a natáčení
traumatizující. „Natáčet se skutečnými pacienty si vyžaduje velkou ohleduplnost, na videích se tak například snažíme nezabírat obličeje, a pokud už
není jiná cesta, alespoň je v následné postprodukci upravíme, aby dotyčný
nebyl poznatelný,“ popisuje praxi P. Korviny s tím, že se v nemocnicích bude
natáčet průběžně a vše musí být dokončeno do 28. února příštího roku.

Natáčená videa pro výuku předmětů ve studijním oboru Všeobecná sestra
(studijní program Ošetřovatelství) popisují péči o malé pacienty od narození
do věku jednoho roku
Foto: screenshot z videa
„Vše probíhá za pomoci odborných pracovníků Slezské univerzity a za stálého monitoringu lékařů. Celkem by mělo vzniknout deset ucelených výukových materiálů věnovaných dětem do jednoho roku. Připravujeme také
dalších, přibližně padesát videí v délce okolo pěti minut, věnovaných různým
lékařským oborům a ošetřovatelské praxi. Ta se budou realizovat především
ve Slezské nemocnici v Opavě a v Městské nemocnici Ostrava,“ popisuje
závěrem hlavní řešitel projektu Petr Korviny rozsah natáčení videí se zdravotnickou tematikou.
Martin Kůs

Stáže vědeckých pracovníků projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě“
Od počátku roku 2014 jsme začali v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0007 realizovat plánované čtyřměsíční stáže postdoktorandů na renomovaných zahraničních pracovištích.
Již v minulém čísle Projektilu, které bylo Centrem řízení projektů Slezské univerzity v Opavě
vydáno v červnu, jsme informovali o návratu
dvou postdoktorandů ze stáží, a to dr. Metty Padmavathi (z Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Indie) a dr. Lenky Rucké
(z University of Florida v USA). V uplynulém monitorovacím období své zahraniční pobyty ukončili také zbývající dva postdoktorandi zapojení do
projektu, a to dr. Natascha Neumaerker a dr.
Jesús Bueno Miró.
První z nich, dr. Natascha Neumaerker, se vrátila

zpět do Opavy na začátku července. Pro svou
stáž si vybrala pracoviště na Universitat Autónoma de Barcelona ve Španělsku. Její výzkumná
práce byla zaměřená na problematiku dynamických systémů, která úzce souvisí s výzkumem
prováděným na Matematickém ústavu Slezské
univerzity v Opavě. Na tamní univerzitě spolupracovala s významnými vědeckými pracovníky,
mimo jiné např. s profesorem Armengolem Gasullem.
Poslední postdoktorand, jehož návrat k vědecké
činnosti na ústavu informatiky jsme očekávali, byl
dr. Jesús Bueno Miró. Ten si pro své působení
zvolil University of Sussex ve Velké Británii, a
to konkrétně Sackler Centre for Consciousness
Science. Jde o multidisciplinární pracoviště za-

měřené na studium nervového systému, teoretického a počítačového modelování a informatiky.
Během pobytu se zabýval zejména výpočetními
aspekty modelů využívaných v léčbě schizofrenie.
Jeho vědecké působení sledoval a konzultacemi
podporoval prof. Anil Seth. Dr. Bueno Miró ve
svém výzkumu pokračuje i nadále po svém návratu na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě.
Všichni vědečtí pracovníci absolvováním stáží nejenže splnili jednu část ze svých povinných výstupů, ale rovněž získali nové kontakty, které budou
využívat jak do konce projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě“, tak i ve
svém dalším vědeckém působení.
Jana Hajíčková

Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit na Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě a její Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit je součástí Evrospké sítě servisních center (EURAXESS).
Kancelář vznikla díky projektu Kancelář podpory mezinárodního výzkumu
a mobilit v Moravskoslezském kraji (LE14009), jehož hlavním řešitelem
je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Slezská univerzita
v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě jsou pak při řešení projektu jejími
partnery.
Kancelář zprostředkovává služby týkající se podmínek vstupu do České republiky a pobytu v ní, podmínek pro získání pracovního povolení, podmínek

zdravotního a důchodového pojištění, daňových povinností a možnosti využití sociálního systému v České republice.
Dále kancelář poskytuje zahraničním vědcům a výzkumníkům i jejich rodinám praktické informace týkající se každodenního života, ubytování v
Opavě a informuje o integračních akcích s cílem stmelit komunitu vědců a
výzkumníků v Moravskoslezském kraji. Odkaz na Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit naleznete na http://www.slu.cz/slu/cz/veda-azahranicni-styky/euraxess
Yvona Kaniová, Lucie Jandová

