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Zápis 

z prezentace výsledků řešení rozvojových projektů  

decentralizovaných č. 10/1/2011, 10/2/2011, 10/3/2011 10/4/2011, 10/5/2011, 10/6/2011, 

10/7/2011, 10/8/2011 

a projektů centralizovaných C30/2011, C32/2011, C39/2011, C45/2011 řešených na SU 

v roce 2011 v Opavě 

 

dne 12. ledna 2012, 10:00  

 

Přítomni: Augustin, Bakala, Chmelařová, Kalivodová, Koliba, Nosek, Siostrzonek, 

Šimečková, Török 

Omluveni: Kania, Ramík  

 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Prezentace výsledků řešení jednotlivých rozvojových projektů v roce 2011 (věcná 

stránka a finanční stránka průběhu řešení RP). 

3. Výsledné hodnocení řešení rozvojových projektů. 

 

 

 Prorektor Koliba přivítal přítomné a zahájil závěrečné hodnocení rozvojových 

projektů řešených v roce 2011. 

 

RP č. 10/1/2011  

Řešitel:  Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.  

Vytvoření jednotného způsobu evidence tvůrčí činnosti a univerzitního informačního 

systému výsledů tvůrčí činnosti 

Řešitel seznámil s hlavními cíli projektu a předal slovo spoluřešiteli dr. Bakalovi, který 

prostřednictvím prezentace blíže uvedl cíle a výsledky projektu. Projekt byl řešen v souladu 

s plánem projektu. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši a v předepsané struktuře. 

  

Hodnocení: 

Splněno 

 

 

RP č. 10/2/2011  

Řešitel: Ing. Jaroslav Kania, prezentoval Ivan Augustin 

Posílení pozice Slezské univerzity v Opavě na marketingovém trhu zkvalitněním jejích  

prezentací v tuzemsku a v zahraničí 

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnit expozici Slezské univerzity v Opavě na veletrzích 

vzdělávání. V připravené prezentaci spoluřešitel prezentoval výstupy projektu. V průběhu 

řešení došlo ke změnám v použití kapitálové dotace a v rámci běžných prostředků došlo ke 

změně zejména v důsledku nedostatku kvalitních podkladů ze součástí univerzity. Dotace 

však byla účelně využita a vyčerpána dle rozpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční 

prostředky. 

 

Hodnocení: 

Splněno 
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RP č. 10/3/2011  

Řešitel: Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.   

Studijní pobyt doktoranda na CESR (Centrum pro studium záření z vesmíru), 

Toulouse, Francie 

Hlavní řešitel seznámil s obsahem projektu a předal slovo spoluřešiteli, který okomentoval 

prezentaci. Hlavní cíl projektu představoval zajištění pilotního studijního pobytu na CESR pro 

doktoranda ÚF FPF SU v Opavě. Zapojení Mgr. Wildnera do nasazení unikátní metodiky tak 

i zahájení společného zpracování dat a účast na studii LOFT zcela naplnilo dílčí cíle projektu.  

Přidělená dotace na projekt byla zcela vyčerpána. 

 

Hodnocení: 

Splněno  

 

 

RP č. 10/4/2011  

Řešitel: Mgr. Jan Nosek 

Rozvoj informačních a komunikačních technologií 

Řešitel představil jednotlivé části projektu, který je každoročně nejobsáhlejším projektem, 

složeným z 11 oblastí. Plánované cíle projektu byly ve všech daných oblastech splněny. 

V průběhu řešení došlo ke změně řešitele, která byla oznámena na MŠMT  dne 25.5.2011 č.j. 

OR/6142/2011 a ke změně ve struktuře kapitálových a běžných finančních prostředků, která 

byla schválena MŠMT dne 29.11. 2011, č.j. 38632/2011-30. Další změnu v rámci 

kapitálových a běžných finančních prostředků schválil rektor 22. 12. 2011. Dotace byla 

použita na účely, ke kterým byla ministerstvem určena v souladu s vyhlášeným programem a 

obsahem daného projektu a v plné výši vyčerpána. 

 

Hodnocení: 

Splněno 

 

 

RP č. 10/5/2011  
Řešitel:  prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prezentovala Dagmar Kalivodová 

Rozvoj U3V na Slezské univerzitě v Opavě  

Spoluřešitelka projektu okomentovala připravenou prezentaci. Cílem projektu je rozvíjení a 

prohlubování znalostí seniorů ze společenských přírodních či uměleckých oblastí, doplňování 

a rozvíjení již získaných zkušeností, udržování společenské aktivity seniorů, zvyšování jejich 

sebevědomí a schopnost sociální komunikace a soudružnosti. Byly zpracovány a vytištěny 

studijní opory, sylaby a další studijní materiály pro kvalitní průběh kurzů a přednáškových 

cyklů. V průběhu řešení projektu došlo ke změně v rámci běžných finančních prostředků. 

Finanční prostředky přidělené na řešení projektu byly vyčerpány. 

 

Hodnocení: 

Splněno 
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RP č. 10/6/2011 

Řešitel: prof.RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prezentoval doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. 

Působení významých zahraničních odobrníků na SU OPF 

Spoluřešitel projektu uvedl prezentaci představením zahraničních odborníků z partnerských 

univerzit doc. dr. Ismaila Sirinera, Kocaeli University v Turecku a prof. dr. Keiki Fujitu, J. F. 

Oberlin University v Japonsku, kteří v rámci projektu hostovali na SU OPF v Karviné, čímž 

byl splněn hlavní cíl projektu. Dotace určená na projekt byla v plné výši vyčerpána. 

  

Hodnocení: 

Splněno 

 

 

RP č. 10/7/2011 

Řešitel: Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. 

Mobilita studentů na základě mezinárodních smluv a bilaterálních smluv o přímé 

spolupráci mezi vysokými školami 

Přednesl prezentaci a seznámil s hlavními cíli projektu, které byly dle plánu splněny. 

V průběhu řešení projektu došlo ke změně hlavního řešitele, která byla oznámena na MŠMT 

dne 12.4.2011, č.j. OR/3760/2011, ke změně v nabídce destinací dle zájmu a požadavků 

studentů. Dotace byla v plné výši a účelně vyčerpána.  

 

Hodnocení: 

Splněno 

 

 

RP č. 10/8/2011 

Řešitel:  Ing. Hana Šimečková 

Poradenská centra na SU 
Hlavní řešitelka okomentovala připravenou prezentaci. Akademická poradna byla začleněna 

do organizačního schématu univerzity, byly vytvořeny výstupní materiály potřebné pro 

uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, bylo zrealizováno 

psychosociální poradenství pro krizové a zátěžové situace, v Opavě i v Karviné fungovala od 

letního semestru 2010/11 Centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, byly 

organizovány odborné kurzy a přednášky pro studenty.  Informovala o personálních změnách 

v průběhu řešení projektu. Seznámila s konkrétními cíli a jejich plněním. Rozpočet byl v plné 

výši vyčerpán dle plánovaného rozpočtu s jednou změnou v kapitálových prostředcích, která 

byla schválena rektorem dne 12.7.2011, č.j. OR/8252/2011. 

 

Hodnocení. 

Splněno 

 

 

RP č. C30/2011 

Řešitel: Mgr. Jan Nosek 

Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na 

adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních materiálů na bázi technologie 

vícedruhových médií 

Centralizovaný projekt, jehož hlavním řešitelem je VŠB-TU v Ostravě. 

Řešitel podal informace k připravené prezentaci. Vytčené cíle dílčí části centralizovaného 

projektu se podařilo splnit. Výsledky řešení jsou dále využitelné. V průběhu projektu došlo 
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k přesunu v rámci běžných finančních prostředků. Přidělená dotace byla čerpána v plné výši 

dle předpisu rozdělení na kapitálové a běžné finanční prostředky. 

 

Hodnocení dílčí části projektu: 

Splněno 

 

 

RP č. C32/2011 

Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., prezentovala Dagmar Kalivodová 

Rozvoj U3V na českých vysokých školách 

Hlavním řešitelem centralizovaného projektu je VUT v Brně. Spoluřešitelka dílčí části 

projektu prezentovala stanovené cíle a výsledky projektu, které byly dle plánu splněny. 

Výstupy se liší od projektu decentralizovaného. V průběhu řešení projektu došlo k přesunu 

v rámci běžných finančních prostředků. Finanční dotace, určená na řešení projektu, byla 

účelně vyčerpána v plné výši. 

 

Hodnocení dílčí části projektu: 

Splněno 

 

 

RP č. C39/2011 

Řešitel: Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. 

Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství 
Koordinátorem celého projektu je Masarykova univerzita v Brně. Hlavní řešitelka dílčí části 

projektu představila průběh řešení. Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi 

závěrečnými pracemi, jimž bylo protestováno více než 5 tis. bakalářských a magisterských 

prací. Systém Odevzdej.cz je systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných 

pracích. V tomto systému protestováno více než 2,8 tis. prací. Projekt byl plněn dle 

plánovaných cílů. Došlo ke změně v běžných finančních prostředcích, která byla schválena 

rektorem dne 24.11.2011. Finanční prostředky byly vyčerpány v souladu se stanoveným 

rozpočtem projektu. 

 

Hodnocení dílčí části projektu: 

Splněno 

 

 

RP č. C45/2011 

Řešitel:   Prof. PhDr. Vladimír Birgus, prezentoval Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 

Výstava, sympozium a publikace prací studentů studijních programů a oborů 

Fotografie realizovaných na českých uměleckých vysokých školách 

Centralizovaný projekt, jehož hlavním řešitelem je UJEP v Ústí nad Labem, kde již proběhlo 

závěrečné hodnocení, o němž hlavní řešitel dílčí části projektu podal informaci. 

Realizovanými výstupy Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě v rámci projektu jsou 

srovnávací studie přístupů k identifikaci a kultivaci uměleckého talentu realizovaná v rámci 

předmětu Fotografie v kontextu, účast na sympoziu v prostorách UJEP, kde byly 

prezentovány referáty členů ITF, spolupráce na uspořádání výstavy v Galerii Emila Filly a 

Muzeu města Ústí nad Labem, vydání publikace, jejíž součástí je obrazový materiál a odborné 

texty, byla provedena aktualizace webových stránek projektu na stránky ITF.  Jednou z části 

hodnocení byl katalog, který ještě není k dispozici. 

Finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány dle plánovaného rozpočtu. 
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Hodnocení dílčí části projektu: 

Splněno 

 

 

3.  Ukončení a zhodnocení prezentace: 

 

 Prorektor Koliba konstatoval, že všechny hodnocené projekty řešené v roce 2011 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. 

 

  

V Opavě dne 12. 1. 2012 

Zapsala: Vladislava Schmidová 

Za správnost: doc. RNDr. František Koliba, CSc. 
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