
 1

Zápis 
z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů  

decentralizovaných č. 10/1/2010, 10/2/2010, 10/3/2010 10/4/2010, 10/5/2010, 10/7/2010,  
a projektů centralizovaných CSM53/2010, C20/2010, C22/2010, C37/2010, C59/2010 

řešených na SU v roce 2010 v Opavě 
 

dne 13. ledna 2011, 10:00  
 
Přítomni: Chmelařová, Jurák, Kalivodová, Kania, Kelemenová, Koliba, Nosek, Orszulik, 

Ramík, Vaněk 
Omluveni: Kolibová 
 
Program: 

1. Zahájení. 
2. Prezentace výsledků řešení jednotlivých rozvojových projektů v roce 2010 (věcná 

stránka a finanční stránka průběhu řešení RP). 
3. Výsledné hodnocení řešení rozvojových projektů. 

 
1.  Zahájení 
 
 Prorektor Koliba přivítal přítomné a zahájil závěrečné hodnocení rozvojových 
projektů řešených v roce 2010. Dříve, než požádal přítomné řešitele o jejich vystoupení, 
připomenul kontrolu rozvojových projektů zástupci MŠMT v prosinci 2010.  

Kontrolovány byly projekty: 

Rok 2009 
1) č. 10/2 Konsolidace a rozvoj informačních a komunikačních technologií SU 

(řešitel ing. Kania) 
2) č. 10/10 Budování systému řízení jakosti na Slezské univerzitě v Opavě (řešitel 

RNDR. Vaněk) 
3) č. C 29 Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií 

pro vzdálenou komunikaci 2009-2013 ENOVER CZ (řešitel Mgr. Nosek) 
 
Rok 2010 
1) č. 10/4 Poradenská centra na SU jako nástroj podpory znevýhodněných studentů 

(řešitel doc. Kolibová) 
2) č. 10/5 Rozvoj univerzity třetího věku (U3V) na Slezské univerzitě v Opavě 

(řešitel prof. Ramík) 
3) č. C37 MERLINGO - tvorba a publikace multimediálních vzdělávacích objektů s 

podporou vícedruhových médií (řešitel mgr. Nosek) 
 

Z MŠMT byl zaslán elektronický záznam, ve kterém se konstatuje: že zástupci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy shledali přípravu, realizaci a vyhodnocení 
rozvojových projektů plně v souladu s požadavky na ně kladenými a ocenili rovněž věcnou a 
otevřenou diskuzi o rozvoji vysoké školy.  
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2.  Jednotlivé prezentace: 
 
RP č. CSM53/2010 
Řešitel: Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. 
Příprava bakalářského studia programu Aplikovaná informatika, obor Informatika pro 
správu a služby v kombinované formě 
Cílem projektu byla příprava akreditačního materiálu pro kombinované studium, vypracování 
opor pro jednotlivé předměty, nákup literatury pro autory opor, zabezpečení studijní literatury 
do knihovny pro studenty nového oboru a nákup specializovaného softwaru, což bylo také 
splněno. Přidělená dotace byla vyčerpána v plné výši. V průběhu řešení požádáno o změnu 
běžných finančních prostředků, kterou MŠMT schválilo dopisem  č.j.: 10847/2010-30.  
 
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/7/2010 
Řešitel: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. 
Zmírnění dopadu slabých stránek Slezské univerzity a posílení silných stránek v oblasti 
organizační struktury SU 
Řešitel prezentoval stanovené cíle a výsledky projektu. Finanční prostředky byly čerpány 
v plné výši dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. Z důvodu 
nedočerpání mzdových nákladů, byly tyto finanční prostředky převedeny do materiálních 
nákladů.  
 
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/1/2010 
Řešitel: Ing. Jaroslav Kania  
Rozvoj přístrojového vybavení a informačních komunikačních technologií v oblastech 
budování učebny pro výuku laboratorních technik, laboratoře, multimediálních technik, 
vytvoření systému centrální správy logů, konsolidace telefonie s posílením VoIP, posílení 
firewalového řešení, upgrade páteřní sítě na 10 Gbps, rozvoj ekonomického informačního 
systému a zajištění multilicencí produktů Microsoft. 
Pokračující projekt z minulého roku a každoročně nejobsáhlejší projekt, složen z 9 oblastí. 
Projekt byl splněn ve všech daných oblastech. V rozpočtu projektu proběhla změna, která 
byla schválena rektorem v prosinci 2010. Dotace poskytnuta na projekt byla vyčerpána. Došlo 
k posílení rozpočtu z provozních prostředků rektorátu ve výši 35.490,-Kč a fondu reprodukce 
investičního majetku celkem 18.918,-Kč. Všechny vytčené cíle projektu byly splněny a budou 
dále využitelné. 
 
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/2/2010 
Řešitel: Mgr. Irena Orszulik, Ph.D. 
Působení významných zahraničních odborníků ve výuce na SU OPF 
V rámci projektu hostovali na fakultě prof. Keiki Fujita, Oberlin University Japonsko, 
odborník v oblasti strategického a environmentálního managementu, který vedl přednášky 
v doktorském a magisterském studijním programu v letním semestru a doc. Dr. Ekrem Tufan, 
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Anadolu University v Turecku, odborník v oblasti podnikových financí a finančních trhů, 
který vyučoval v anglických předmětech katedry financí pro studenty bakalářského, 
magisterského a doktorského studia. V rozpočtu projektu byla provedena změna ve mzdových 
nákladech, schválena rektorem. Cíle projektu byly splněny a dotace v plné výši vyčerpána. 
  
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/3/2010  
Řešitel: Mgr. Irena Orszulik, Ph.D.  
Mobilita studentů na základě bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami 
Řešitelka podala informace k připravené prezentaci. Cíle projektu byly průběžně plněny 
v souladu se studijními podmínkami na Obchodně podnikatelské fakultě. V průběhu řešení 
projektu proběhla změna,  schválena MŠMT , dopisem č.j. 30 308/2010-30. Dotace byla 
v plné výši vyčerpána. 
  
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/4/2010 
Řešitel: Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., projekt prezentuje doc. RNDr. 

František Koliba, CSc. 
Poradenská centra na SU jako nástroj podpory znevýhodněných studentů 
Doc. Koliba uvedl prezentaci k řešenému projektu. Cíle projektu byly naplněny a finanční 
prostředky poskytnuté na řešení projektu byly čerpány dle plánovaného rozpočtu, s rektorem 
schválenou změnou běžných finančních prostředků. 
  
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. 10/5/2010 
Řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., projekt prezentuje spoluřešitelka  

Dagmar Kalivodová 
Rozvoj univerzity třetího věku (U3V) na Slezské univerzitě v Opavě 
Spoluřešitelka projektu komentovala připravenou prezentaci. Cílem projektu bylo rozvíjet 
znalosti seniorů z oblastí přírodních, společenských, technických a uměleckých. Pro velký 
zájem byly kurzy rozšířeny.  Přidělená dotace byla čerpána v souladu s projektem a cíle 
splněny. 
  
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. C20/2010 
Řešitel: Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.  
Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na 
Internetu 
Centralizovaný projekt. Slezská univerzita je spoluřešitelem, hlavním řešitelem je 
Masarykova univerzita v Brně. Do projektu byly zapojeny všechny součásti Slezské 
univerzity. Veškeré cíle a kontrolované výstupy projektu byly splněny. Rozpočet byl splněn 
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dle předepsaných pravidel. Všechny finanční prostředky přidělené na řešení projektu byly 
v plné výši vyčerpány. 
  
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. C22/2010 
Řešitel: Ing. Josef Jurák 
Ekonomicko-správní manažerský informační systém vysoké školy 
Centralizovaný projekt, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita v Brně, Slezská 
univerzita je spoluřešitelem. Řešitel informoval o průběhu řešení projektu. Při jeho realizaci 
došlo ke změně v čerpání cestovních náhrad, které byly se souhlasem rektora převedeny a 
použity na nákup licencí monitorovacího softwaru. Cílů projektu bylo dosaženo a přidělená 
dotace vyčerpána v plné výši.  
 
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. C37/2010 
Řešitel: Mgr. Jan Nosek  
MERLINGO-tvorba publikace multimediálních vzdělávacích objektů s podporou 
vícedruhových médií 
Centralizovaný projekt, který navazuje na projekt z minulých let. Hlavním řešitelem je VŠB-
TU Ostrava, Slezská univerzita je spoluřešitelem. Řešitel dílčí části projektu komentoval 
prezentaci projektu, jehož cílem byla implementace mobilního zařízení Accordent Capture 
Station.  Došlo k napojení na centrální úložiště vzdělávacích objektů „Merlingo“, spuštěna 
propagační kampaň v rámci eLearningové podpory výuky na SU. Zařízení a pořizované 
záznamy jsou implementovány do funkčního systému E-learningové podpory výuky na SU. 
Výsledky projektu jsou dále využitelné. Přidělená dotace byla čerpána v plné výši dle 
předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. 
 
Hodnocení: 
Splněno 
 
RP č. C59/2010 
Řešitel:  Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prezentaci podala D. Kalivodová 
Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách 
Centralizovaný projekt, jehož hlavním řešitelem je ČVUT Brno. Spoluřešitelka dílčí části 
projektu prezentovala stanovené cíle a výsledky projektu, které byly dle plánu splněny. Jedná 
se o pokračující projekt. Finanční dotace, určená na řešení projektu byla účelně vyčerpána 
v plné výši.  
 
Hodnocení: 
Splněno 
 



 5

3.  Ukončení a zhodnocení prezentace: 
 
 Prorektor Koliba konstatoval, že všechny hodnocené projekty řešené v roce 2010 byly 
naplněny a u žádného z projektů nedošlo k nedočerpání poskytnuté dotace. 
 
 Prorektor Koliba poděkoval všem hlavním řešitelům a také řešitelům dílčích projektů 
za vykonanou práci a za účast. 
 
 
 Doc. RNDr. František Koliba, CSc. 

prorektor pro rozvoj 
 
 
V Opavě dne 13. 1. 2011 
Zapsala: Vladislava Schmidová 
 


