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Projekt s výše uvedeným názvem se začal nově řešit na Slezské univer-
zitě v Opavě (dále jen „SU“), která je zároveň hlavním příjemcem dota-
ce ve výši 21 008 352,84 Kč, k 1. 3. 2012 a jeho koordinátorem je Mgr. 
Antonín Šimčík. Partnery projektu jsou Slezské zemské muzeum v Opavě 
(dále jen „SZM“) a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
(dále jen „VŠB-TUO“). Projekt, který bude řešen 3 roky reaguje na aktu-
ální potřebu zkvalitnění výuky předmětů na uvedených univerzitách, která 
byla před podáním projektu ověřena pomocí dotazníkového šetření mezi 
studenty Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU 
(dále jen „ÚHV FPF SU“). S potřebou zkvalitnění výuky a inovací před-
mětů se také setkává partner projektu VŠB – TUO, konkrétné Centrum 
nanotechnologií (dále jen „CN VŠB-TUO“). Vzájemná spolupráce univer-
zit a Slezského zemského muzea je založena na výměně zkušeností a po-
skytnutí vlastního know-how. Interdisciplinární přístup v dotčených obo-
rech vytvoří efektivně a dlouhodobě fungující systém VŠ vzdělávání a pří-
pravy absolventů pro uplatnění v praxi.
Cílem projektu je inovování terciárního vzdělávání na Konzervátorském 
centru ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO. Důraz je kladen na meziuniver-
zitní spolupráci humanitního a technického zaměření, které je provázá-
no s praxí v rámci SZM. Podpoření studenti budou mít větší míru flexibi-

lity a kreativity – zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Cíle projektu tak 
podporují inovační proces vysokých škol komplexně a směřují k vytvoře-
ní oborové excelentnosti. Jeho realizaci bude provádět realizační tým slo-
žený z pedagogů ÚHV FPF SU a CN VŠB-TUO za účasti zahraničních 
špičkových odborníků z dalších pracovišť a institucí, odborníků z  pra-
xe – především ze SZM. Realizace proběhne v  rámci tří klíčových ak-

tivit přinášejících zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblas-
ti VŠ vzdělávání:
•	 Inovace studijních kurzu SU a VŠB-TUO
•	 Realizace odborných praxí studentů
•	 Internacionalizace výuky prostřednictvím odborníků a stáží
Cílovými skupinami projektu jsou:
•	 studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů 

historie, historie-muzeologie, archeologie, středověké archeologie, 
dějin kultury a ochrany kulturního dědictví (studijní program Histo-
rické vědy) ÚHV FPF SU,

•	 studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních obo-
rů VŠB-TUO (studijní program Nanotechnologie),

•	 pedagogové Konzervátorského centra ÚHV FPF SU a CN VŠB-
TUO s potenciálem růstu kvalifikace. 

Studenti SU a VŠB-TUO budou díky meziuniverzitní spolupráci s meziná-
rodním přesahem přímými účastníky výuky nových a inovovaných předmě-
tů. Současně se budou pravidelně podílet na hodnocení kvality inovací for-
mou dotazníků vždy na konci akademického roku. Výuka jim umožní zís-
kat kvalitnější znalosti a dovednosti, které uplatní v prostředí současného 
trhu práce EU. Akademickým a ostatním pracovníkům ÚHV FPF SU a CN 

VŠB-TUO projekt umožní rozšíření znalostí v oblastech nových metod vý-
uky, jejich zprostředkovávání a gramotnosti v oblasti ICT. Takto získané 
znalosti a dovednosti dále využijí při inovaci jimi vyučovaných předmětů. 
Zvýšení kvality absolventů zainteresovaných pracovišť povede k zvyšování 
povědomí o kvalitě pracoviště a odborném růstu pedagogů mezi případný-
mi zaměstnavateli.             Lucie Jandová, Yvona Kaniová, Ivana Volná
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