
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1 

Vybavenost laboratoří na SU v Opavě, včetně formuláře 

produktového listu 
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Projekt AGENT na Slezské univerzitě v Opavě 

Slezská univerzita (SU) se od roku 2010 účastní projektu AGENT, který je řešený v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a orientuje se na spolupráci 

zapojených partnerských univerzit a veřejné výzkumné instituce s aplikační sférou. 

Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-

TUO) prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru (PI VŠB-TUO). Finančními partnery 

projektu jsou kromě SU také Ostravská univerzita (OU), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

(UTB) a Ústav geoniky Akademie věd ČR se sídlem v Ostravě. Nefinančními partnery 

projektu jsou Agentura pro regionální rozvoj Ostrava, Krajská hospodářská komora 

Moravskoslezského kraje a Národní strojírenský katastr. 

Cílem projektu AGENT je zvýšení spolupráce mezi partnerskými univerzitami  

a VaV organizacemi na straně nabídky a firmami a veřejnými institucemi na straně poptávky. 

Tím se přispěje k rychlejšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací 

z akademické do aplikační sféry. Cíle projektu se dosahuje vytvořením komunikační  

a interaktivní platformy (sítě) pro podporu efektivního transferu výsledků výzkumu a vývoje 

do praxe, vznikem kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Realizací projektu 

se posiluje partnerství univerzit, vytváří se síť technologických skautů a kontaktních 

manažerů, usnadňuje se přenos a sdílení informací prostřednictvím webového portálu. 

Tím se naplňuje na SU a dalších zúčastněných univerzitách tzv. 3. role vysokých škol – úloha 

poskytovatele služeb veřejnosti, převážně veřejným institucím a příprava inovačních řešení 

pro aplikační sféru. Vedoucí vědeckých a výzkumných týmů, ale i jednotlivci mohou v rámci 

projektu nabídnout nové poznatky veřejnosti a komerční sféře, jejichž aplikace v praxi bude 

spojena s významnými efekty. Tvůrčími návrhy mohou tak nabídku SU obohatit nejen 

zaměstnanci, ale i studenti.  

Porovnáním nabídky SU s ostatními zúčastněnými univerzitami a VaV ústavy lze zabránit 

zbytečným duplicitám a zároveň prohloubit spolupráci na tematicky blízkých projektech. 

Relativně nejrychleji lze zajistit nabídku služeb univerzitních laboratoří pro aplikační sféru. 

Proto se seminář organizovaný řešiteli projektu AGENT na SU – 30. 3. 2012 zaměřil na téma: 

Efektivní využití univerzitních laboratoří pro aplikační sféru. V úvodní části jednání 

představili správci laboratoří a odborných učeben informaci o vybavenosti těchto pracovišť 

SU a možnosti nabídky pro aplikační sféru. V současné době jsou to tato pracoviště SU – viz 

příloha 1. V příštích letech se tato nabídka rozšíří mj. o marketingovou laboratoř pro řešení 

ekonomických úloh na OPF v Karviné. 

Cílem setkání bylo mj. objasnění legislativních předpokladů a problémů vzniku univerzitních 

spin-off firem, které již řadu let úspěšně zajišťují nabídku služeb a inovací pro aplikační sféru 

na MU v Brně a na VŠB – TU v Ostravě. Spin-off firma je právnický subjekt využívající za 

zvýhodněných podmínek duševní vlastnictví univerzity a zpravidla i její přístrojové vybavení, 

které slouží prioritně k zajištění výuky a k výchově erudovaných odborníků. Na konkrétních 

příkladech byla dokumentována rizika, ale i úspěšnost nejlepších univerzitních spin-off firem. 

Správci laboratoří se zájmem vyslechli i osobní zkušenosti se založením univerzitní spin-off 
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firmy na VŠB-TUO, věnující se prostřednictvím technologie virtuální instrumentace široce 

využitelným měřícím systémům. Tato firma se po úspěchu na světových trzích stala základem 

akciové společnosti, která prioritně zaměstnává nejlepší absolventy univerzity příslušného 

oboru. Dává tak lákavou perspektivu erudovaným absolventům k celoživotnímu uplatnění na 

nejnáročnějších světových trzích. 

Jednání se zúčastnili i zástupci firem z Opavska, se kterými mohou řešitelé projektů z SU 

v budoucnu navazovat spolupráci. 

Přínosy pro zástupce aplikační sféry jsou: 

 seznámení s nabídkou univerzitních specializovaných služeb výzkumných  

a vývojových pracovišť respektive laboratoří a jejich technického vybavení. 

 usnadnění přístupu ke spolupráci s akademickou sférou na základě osobního jednání 

 možnost využití centrálního kontaktního pracoviště a interaktivního portálu pro 

navázání smluvních kontraktů 

 zefektivnění přenosu informací a znalostí mezi akademickou a aplikační sférou. 

Přínosy pro partnerské univerzity a veřejné výzkumné instituce 

 posílení komerčního potenciálu zejména na společných projektech inovace 

 rozšíření znalostí akademických pracovníků a studentů SU v oblasti komercionalizace 

výsledků 

 vzájemná pomoc při navazování a realizaci spolupráce s aplikační sférou 

 zvýšení prestiže SU a spolupracujících partnerských univerzit 

 uznání veřejnosti při řešení naléhavých problémů v regionu např. v oblasti ochrany 

životního prostředí 

 mezinárodní dopad úspěšných řešení v příhraničních oblastech 

 možnost zapojení univerzity do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

MŠMT, www.msmt.cz . Podpora pre-seed aktivit vycházející z Usnesení vlády  

č. 295/2010. Hlavní cíl výzvy 6. 3 oblasti podpory 3. 1 je podpora komercializace 

nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají 

na vysokých školách a na výzkumných institucích spolupracujících s aplikační sférou. 

Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení 

výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu nebo modelu.  

 

Opava, 29. květen 2012              řešitelé projektu AGENT na SU v Opavě 

Příloha 1: Laboratoře na SU v Opavě 
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Ukázky Laboratoří na SU v Opavě 

Fyzika - Laboratoř počítačových simulací 

 

Fyzika – Multimediální učebna 

 

Informatika – Laboratoř robotiky 

Ošetřovatelství - Simulační centrum  
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FPF 

Ateliér ITF 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ITF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: MgA. David Macháč 

Tel.: +420 553 684 386, +420 777 133 375  

E-mail: machacdavid@seznam.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Technická specifikace techniky využívané ITF  

SUPER COOLSCAN 9000 ED 

Skener umožňuje skenovat filmy 120/220, 35 mm, diapozitivy formátů 6 x 7, 6 x 9,16 mm 

filmy, filmy z elektronových mikroskopů, a další. 

SUPER COOLSCAN 9000 ED pracuje s širokým spektrem filmů různých formátů, byl 

zakomponován speciálně pro profesionály v oblasti statického obrazu. Objektiv skeneru 

Scanner Nikkor ED s velkým průměrem, třířádkový CCD snímač a LED světelný zdroj  

s tyčovým rozptylovačem světla, byly vylepšeny pro ještě kvalitnější obraz a vyšší rychlost 

skenování. Všechny tyto špičkové vlastnosti vás staví na špici v oblasti profesionální práce se 

statickým obrazem. 

Hlavní charakteristika: 

• multiformátové skenování (120/220,35 mm, atd.), 

• optické rozlišení 4000 dpi, 

• lóbitový A/D převodník, 

• vysoká rychlost skenování (35 mm diapozitiv: 40 s; 6 x 9: 185 s), 
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• rychlé zaostřování a zobrazení náhledů, 

• vysoce rychlé rozhraní IEEE 1394, 

• Scan Image Enhancer, 

• systém Digital ICE4 Advanced™ (Digital ICE Quad Advanced)/Digital ICE 

Professional™. 

Epson Perfection V700 Photo 

Skener Epson Perfection V700 Photo disponuje systémem dvojitého objektivu Epson 

spojeného s technologiemi DIGITAL  ICE™ nabízí výjimečnou kvalitu skenování filmů  

a fotografií. 

• optické rozlišení skenování 6 400 dpi (film) / 4 800 dpi (reflexní materiál), 

• automatické odstranění nánosů prachu a škrábanců díky technologii DIGITAL  

ICE™,16bitový A/D převodník, 

• reprodukce barevných odstínů s optickou hustotou 4.0 DMax, 

• vestavěný adaptér pro skenování filmů a diapozitivů formátu 10x8 palců. 

Využitelnost techniky ITF 

V rámci využití techniky Institutu tvůrčí fotografie, pro komerční využití, bychom mohli 

nabídnout v rámci multimediálního pracoviště digitalizaci-skenování diapozitivů a negativů, 

převod starých snímků na digitální fotografie uložené na CD nebo DVD. 
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Audiovizuální centrum Ústavu cizích jazyků 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚCJ  

Ulice:                                Masarykova 37 

Město:                              74601 OPAVA 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Lenka Wittková 

Tel.: +420 553 684 455 

E-mail: lenka.wittkova@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Slouží pro poslech nahrávek v cizím jazyku. 

 

  



9 
 

Audiolaboratoř Ústavu fyziky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 125 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Martin Petrásek 

Tel.: +420 553 684 279 

E-mail: Martin.petrasek@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Audiolaboratoř slouží k výuce i k samostatné práci se zvukem, a to jak na teoretické, tak na 

praktické úrovni. Učebna je vybavena reprosoustavou, mixážním pultem, elektronickými 

klávesami a výpočetní technikou, která je osazena softwarem pro zpracování zvuku. 

Audiolaboratoř je specializované pracoviště pro finální zpracování zvuku a videa. Do května 

2012 by mělo být vybaveno jako zvukové nahrávací studio a offline a online střižna videa. 

Komerční využití: Pod vedením našich specialistů je možno v těchto učebnách produkovat 

zvuková díla jednotlivců a menších kapel, dabing, komentáře; dále provádět dokončovací 

práce a finální střih filmových materiálů ve FullHD kvalitě kompatibilní s technologiemi 

používanými v České televizi i ve většině televizních stanic ve světě. Jelikož veškeré 

softwarové vybavení bylo pořízeno s licencemi EDU, je komerční využití možné jen pomocí 

zařízení a softwaru z jiných zdrojů. 
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Laboratoř atomové a jaderné fyziky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 122, 123 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: doc. Ing. Petr Habrman, CSc. 

Tel.: +420 553684 301 

E-mail: petr.habrman@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř atomové a jaderné fyziky slouží zejména ve výuce studentů v Praktiku z atomové  

a jaderné fyziky, přičemž vybrané přístroje a sestavy jsou také užívány k demonstracím 

vybraných jevů při přednáškách z jaderné fyziky a k např. pokročilejším měřením v rámci 

diplomových prací studentů. 

Instalovaná měřící zařízení demonstrují nejen vybrané významné experimenty, ale také 

rozmanitost měřících postupů, z nichž mnohé jsou užívány v řadě praktických aplikací: 

analytických, diagnostických i zobrazovacích. K rozšíření znalostí studentů jsou v laboratoři 

realizovány experimenty také z oblasti ochrany před ionizujícím zářením, registrace 

kosmického záření, internetového online monitorování záření, atd. 

Měření jsou prováděna různými typy měřidel od autonomních, včetně přenosných, až po 

měřidla realizovaná na bázi zásuvných měřících karet do PC s detektory zejména plynovými  

a scintilačními. Standardem je propojení měřidel s řídicími PC. 
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Laboratoř elektroniky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 118 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Vala, CSc. 

Tel.: +420 553 684 291 

E-mail: miroslav.vala@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř elektroniky slouží k výuce předmětů Fyzikální základy elektroniky I, Praktikum  

z elektroniky I, II, Číslicová technika, Fyzikální metody a principy měření veličin charakterizujících 

životní prostředí I, II, Snímače a měření neelektrických veličin. Kromě toho se používá pro konání 

seminářů Bc. prací oboru elektroniky, měření a číslicové techniky a jejich realizací (stavba přístrojů). 

Vybavení odpovídá základním úlohám z výše uvedených předmětů. 

Laboratoř sdílí místnost s Laboratoří počítačově řízených měření.  
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Laboratoř elektřiny a magnetismu 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 116,117 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Vala, CSc. 

Tel.: +420 553 684 291 

E-mail: miroslav.vala@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Spojená Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky/elektřiny a magnetismu slouží pro výuku studentů 

v prvním roce studia fyzikálních oborů. V zimním semestru slouží jako laboratoř mechaniky  

a molekulové fyziky, v letním semestru jako laboratoř elektřiny a magnetismu. Vybrané přístroje  

a sestavy jsou také užívány k demonstracím vybraných jevů při přednáškách základního kurzu fyziky. 

Vybavení laboratoře odpovídá jejímu účelu. Standardem je propojení měřidel s řídicími PC. 
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Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 116,117 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Vala, CSc. 

Tel.: +420 553 684 291 

E-mail: miroslav.vala@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Spojená Laboratoř mechaniky a molekulové fyziky/elektřiny a magnetismu slouží pro výuku 

studentů v prvním roce studia fyzikálních oborů. V zimním semestru slouží jako laboratoř 

mechaniky a molekulové fyziky, v letním semestru jako laboratoř elektřiny a magnetismu. 

Vybrané přístroje a sestavy jsou také užívány k demonstracím vybraných jevů při 

přednáškách základního kurzu fyziky. 

Vybavení laboratoře odpovídá jejímu účelu. Standardem je propojení měřidel s řídicími PC. 
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Laboratoř monitorování životního prostředí 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 119 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Ing. Andrea Kotrlová, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 254 

E-mail: andrea.kotrlova@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř monitorování životního prostředí slouží pro potřeby výuky bakalářského studijního 

oboru Monitorování životního prostředí na Ústavu fyziky. Jsou zde realizována praktická 

cvičení v rámci předmětů Monitorování půd a vod a Terénní cvičení z monitorování půd  

a vod zaměřená na laboratorní analýzu odebraných vzorků jednotlivých složek životního 

prostředí, jedná se zejména o měření pH, teploty, množství rozpuštěného kyslíku, 

oxidačněredukčního potenciálu, konduktivity, stanovení koncentrací jednotlivých látek ve 

vzorcích vody apod. 

Vybavení laboratoře: 

• spektrofotometr WTW Spectroflex 6100, 

• víceparametrový měřicí přístroj Multi 340i SET (profikufr), 

• 2 x laboratorní stůl.  
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Laboratoř optiky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 114,115 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 288 

E-mail: hynek.sekanina@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř optiky slouží pro výuku studentů ve druhém roce studia magisterských  

i bakalářských studijních fyzikálních oborů. Laboratoř je vybavena tak, aby v ní bylo možno 

experimentálními demonstracemi a měřeními podpořit pochopení základních optických 

principů, zákonů a vztahů. Měří se praktické úlohy z paprskové optiky i vlnové optiky. 

Specialitou laboratoře je, že je možno v ní pracovat v oblasti holografie. 
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Laboratoř počítačových simulací 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 22 (21,20)  

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 292 

E-mail: stanislav.hledik@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vedoucí: RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. 

Účelem Laboratoře počítačových simulací je zavést vysoký standard výpočetního prostředí 

pro výuku numerického programování, počítačových simulací a modelování, paralelního 

programování, počítačové grafiky, vědeckých vizualizací a zpracování multimédií. Klíčové 

počítačové vybavení bylo pořízeno z grantu FRVŠ č. 1431/2010 Alb. 

Studenti Ústavu fyziky, zvláště ti, kteří mají zapsány předměty s aplikací počítačových metod, 

potřebují stabilní, klidné a uživatelsky přívětivé prostředí pro výuku i pro jejich vlastní 

samostatnou práci. Koncepce počítačové místnosti s tenkými klienty a monitory oddělené od 

serverovny je optimálním řešením. Kapacita je 7 studentů a jeden vyučující. 

Klíčové vybavení: 

 1 x head-node SGI Altix XE270 - 2U server (umístěno v serverovně), 

 2x compute-nodes SGI Altix XE340 - 1U Dual-server (umístěno v serverovně), 

 8 x tenký klient s monitorem a vstupními periferiemi. 

Další informace viz http://nora.fpf.slu.cz/
~
hledik/pub/teach/labs/coslab/. 

  



17 
 

Laboratoř praktika školních pokusů 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 121 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Richard Švacha 

Tel.: +420 553 684 281 

E-mail: richard.svacha@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Využití: 

Laboratoř je určena k výuce programových kurzů fyziky v rámci praktika školních pokusů.  
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Multimediální učebna Ústavu fyziky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 114,115 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 288 

E-mail: hynek.sekanina@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Multimediální učebna Ústavu fyziky slouží pro výuku počítačové grafiky, multimédií, 

zpracování videa a audia. Učebna je vybavena skenery, klávesami, kvalitní audio sestavou, 

specializovaným softwarem na střih a zpracování videa, specializovaným softwarem na 

zpracování a tvorbu audia. V učebně jsou k dispozici kamery, digitální fotoaparáty, mikrofony 

a další technika. 

Kapacita je 7 míst (max. 14 při sezení dvojice u jednoho stolu). 

  



19 
 

Počítačová učebna Ústavu fyziky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚF 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost 306, 307 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: BcA. Bc. Miroslav Zeman  

Tel.: +420 553 684 282 

E-mail: miroslav.zeman@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Počítačová učebna Ústavu fyziky slouží pro výuku základů práce s PC, pro výuku hardwaru, 

počítačových sítí, tvorby webových stránek a aplikací, programování (včetně autonomních 

systémů). Tato učebna mimo výuku slouží pro běžnou práci studentů. Je oddělená vlastním 

routerem od okolní školní sítě, v učebně je možné se připojit pomoci Wi-Fi do školní sítě 

eduroam a do vnitřní sítě počítačové učebny. Studentům je k dispozici multifunkční tiskárna. 

V této učebně se nachází knihovna s časopisy Computer World, PC Word, CHIP a dalších 

zahraničních časopisů, které jsou k dispozici studentům. 

Dále se v učebně nachází síťový hardware pro výuku poč. sítí (servery, switche, AP, měřicí 

přístroje a další zařízení), který se používá při výuce počítačových sítí. 

Kapacita je 14 míst (max. 26 při sezení dvojice u jednoho stolu). 
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Gastrocentrum 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚLGaT  

Ulice:                                Bezručovo náměstí 885/14 

Město:                              74601 OPAVA 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Alexandr Burda 

Tel.: +420 553 684 129 

E-mail: alexandr.burda@fpf.slu.cz, s.burda@seznam.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Kuchyň 

Konvektomat: Příprava jídel formou pečení, vaření nebo vaření v páře. V našem pojetí  

i grilování a uzení. Tento stroj dokáže i jídlo regenerovat či udržovat konstantní teplotu 

během výdeje. Velkou výhodou je i zabudovaná 6ti bodová pečící jehla, na které lze nastavit 

vnitřní teplotu, do kdy se má např. velký kus masa péct. A v poslední řadě je to přístroj na 

dlouhou tepelnou úpravu „přes noc", při které na potraviny působíme minimální teplotou. 

Gril: Slouží k opečení mas, zeleniny a příloh. 

Smažící pánev: Jak název napovídá, může sloužit ke smažení. Ale hlavní výhodou je, že se 

zde dá připravit velké množství omáčky či šťávy k masům. Poté je snadná manipulace  

s horkou tekutinou oproti přelévání s hrnce. 

Vodní fritéza:  Tento druh fritézy je hitem posledních let. Tato fritéza funguje na bázi toho, že 

olej je lehčí než voda. Ve spodní části, ve které se nachází spirála, je voda, která se 

nepřepaluje, a zároveň do vody spadají veškeré nečistoty, které při smažení vznikají, a tudíž 

se nepřepalují taktéž. Umožní delší živostnost fritovacího oleje asi trojnásobně, nemusíme jej 

opakovaně filtrovat, jelikož odpustíme pouze spodní část fritézy, ve které je voda. 

Sklokeramická deska:  Vaření na elektřině jsme museli zvolit kvůli tomu, že v části kuchyně 

nejsou okna, tudíž by docházelo ke špatnému spalování plynu. 

Trouba: Klasická trouba pro profesionální využití. 

Saladeta: Chladící stůl, který je opatřen šuplíky. Slouží k přehlednému uschování chlazených 

potravin. 
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Salátový bar: Vitrína na uchování zeleniny. 

Salamadr: Je to typ grilu, který na potravinu působí ze shora, je to opak grilu. 

Chladící skříně: Klasická lednice pro profesionální využití. 

Režon: Ohřevná skříň, slouží k nahřátí talířů před výdejem. 

Vana: Slouží k udržení teploty jídel při výdeji. 

Kutr: Vysokootáčkový mixér, který krouhá, seká, mele. 

Myčka skla: Dvouplášťová profesionální myčka skla. Jeden cyklus, při kterém se umyje 150 

sklenic, trvá 56 vteřin. 

Bar 

Kávovar: Profesionální dvoupákový kávovar pro přípravu výborné kávy. 

Mlýnek: Část příslušenství kávovaru. Díky mletí jsme schopni ovlivnit kvalitu produktu. 

Každá káva totiž vyžaduje jinou hrubost mletí. 

Výrobník ledu: vyrábí led 

Myčka skla: Dvouplášťová barová myčka, která je určena hlavně pro mytí skla. 

Výčepní zařízení: Typ „kobra" dva kohouty k umožnění točení dvou druhů piv najednou. 

Chladící vana: Zabudovaný prostor v barové části, který slouží jako „speedtrack" při práci 

barmana. 

Využití centra: 

 výuka tradičních předmětů pro studenty (servis a obsluha v gastronomii, gastronomie 

v lázeňském provozu, atd., 

 výuka studentů Celoživotního vzdělávání pomocí odborníků z praxe, 

 kromě praktických disciplín učíme například i určitou administrativu, operativní evidenci, 

organizaci práce, atd.. 
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Laboratoř experimentální informatiky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚI 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 350 

E-mail: lucie.ciencialova@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vybavenost laboratoře: 

Laboratoř je vybavena dataprojektorem, multimediální interaktivní tabulí, 12 studentskými 

pracovními stanicemi vybavenými osobními počítači – DELL Vostro 230, CPU C2Q 8400 (2 

jádra), 4GB RAM, HDD 250 GB, DVD-RW mechanika, Intel G41 express chipset, 

integrovaná grafická karta Intel GMA X4500, notebookem a PC (stejné parametry jako 

pracovní stanice) pro vyučujícího. 
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Laboratoř robotiky 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FPF 

Katedra (oddělení):           ÚI 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 1150/13 

Město:                              74601 OPAVA 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. 

Tel.: +420 553 684 372 

E-mail: petr.cermak@fpf.slu.cz 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vybavení laboratoře robotiky 

HW: 

 sestava mini automotivních robotů Khepera I a II s příslušenstvím pro experimenty na 

stole, 

 stůl pro robotické experimenty, 

 2x Koala automotivní robot s kamerami a příslušenstvím umožňující stereovidění  

a robotické experimenty, 

 3x Renderovací karty pro RT aplikace především v medicíně a 3D modelování, 

 5x PC, 

 1x 8 jádrový dvouprocesorový server, 

 1x laserová tiskárna, 

 1x kvadrucopter s vybavením + elektronika, 

 1x koaxiální heli s vybavením, 

 2x bezdrátová PAL kamera, 

 drobné nářadí pro elektrotechniku. 

SW: 

 WEBOTS – robotické simulace, 

 MATLAB síťová licence – vědecko-technické výpočty. 

Laboratoř je využívána jak pro pedagogické, tak výzkumné aktivity. 
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Aktuální problémy dalšího rozvoje laboratoře robotiky: 

1. zjištění právního stavu pro možnost využití technologií pořízených v rámci OP VaVpi  

a aplikační sféře. 

2. zjištění právního stavu pro využití UAV v i mimo letiště a vyhrazené plochy pro RC 

modeláře. 

3. pojištění pro RC moduly a UAV – bezpilotní letoun (specifický druh letounů). 

4. zjištění právního stavu pro možnost využití technologií pořízených v rámci FRVŠ ve 

výzkumu aplikační sféry, prozatím nebylo možné. 

Body 2. a 3. jsou velice důležité, jelikož bez vyřešení padá použití UAV v realitě. 
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OPF 

Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí  

Místo 

Univerzita: SU Opava 

Fakulta (ústav): OPF 

Katedra (oddělení): ÚIT 

Ulice:  Univerzitní náměstí 1934/3 

Město: 733 40 Karviná 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

Tel.: +420 59639 8246 

e-mail: franek@opf.slu.cz 

 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř počítačových sítí je připravená společně s VŠB TU Ostrava v rámci projektu FR 

Cesnet 213/2006. Tato laboratoř je provozována ve dvou implementacích – na VŠB a na SU 

OPF s tím, že bezpečnostní část je implementována pouze v Ostravě. Oprávnění 

studenti/uživatelé mohou laboratoř využívat pro konfiguraci virtuálních distribuovaných sítí. 

 

Seznam laboratorního zařízení:  

1x Cisco 2811 + modul WIC-2A/S 

3x Cisco Catalist 3560 

1x Cisco PIX 501 

4x Cisco Catalyst 2960 

 

 

mailto:franek@opf.slu.cz
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CCNA Laboratoř  

Místo 

Univerzita: SU Opava 

Fakulta (ústav): OPF 

Katedra (oddělení): ÚIT 

Ulice:  Univerzitní náměstí 1934/3 

Město: 733 40 Karviná 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

Tel.: +420 59639 8246 

e-mail: franek@opf.slu.cz 

 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Tato laboratoř vznikla na základě projektu FRVŠ 2003 pro stejné vybavení na FFP a OPF. 

Seznam laboratorního zařízení:  

CNA BUDNLE základní balík Cisco Systems 

NETKIT vybavení učebny základním zařízením a software umožňujícím její chod (balík 

CNA bundle není možno použít pro reálný síťový provoz vzhledem 

k testování) + nákup dalších, doplňujících prvků nutných pro bezpečný chod 

učebny. V tomto balíku je přítomno také mobilní síťové pracoviště pro 

demonstraci síťových technologií v běžné manažerské praxi. 

 

PCLAB vybavení učebny deseti počítači PC pro práci studentů, další pro lektora a další 

2 pro síťový operační systém Novell a Linux pro reálné testy. 

 

 

 

 

 

mailto:franek@opf.slu.cz
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Otevřená laboratoř síťových technologií a systémů 

Místo 

Univerzita: SU Opava 

Fakulta (ústav): OPF 

Katedra (oddělení): ÚIT 

Ulice:  Univerzitní náměstí 1934/3 

Město: 733 40 Karviná 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

Tel.: +420 59639 8246 

e-mail: franek@opf.slu.cz 

 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř síťových technologií a systémů vznikla na základě projektu FRVŠ 2007. Jedná se  

o laboratoř vybavenou aktivními síťovými prvky, servery a pracovními stanicemi, včetně 

možností virtualizace. Pomocí vzdáleného přístupu mohou studenti přistupovat v rámci svého 

studia. 

 

 

 

 

  

mailto:franek@opf.slu.cz
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Marketingová laboratoř 

Místo 

Univerzita: SU Opava 

Fakulta (ústav): OPF 

Katedra (oddělení): ÚIT 

Ulice:  Univerzitní náměstí 1934/3 

Město: 733 40 Karviná 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

Tel.: +420 59639 8246 

e-mail: franek@opf.slu.cz 

 

Specifikace 

Popis/ukázka 

Laboratoř je pořízená  v rámci projektu OPVK Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců 

malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti 

(2010-2013) reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036 Účel marketingové laboratoře. Laboratoř slouží 

cílové skupině, pro kterou jsou organizovány kurzy pořádané v rámci projektu. Kurzy slouží 

k pilotnímu ověřování vzdělávacích programů. 

  

mailto:franek@opf.slu.cz
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FVP 

Biochemická laboratoř 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FVP 

Katedra (oddělení):           ÚO 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 885/14 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost :        C1 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Jiřina Hosáková  

Tel.: +420 553 684 314 

E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz  

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vybavenost laboratoře: 

Vlastní laboratoř je tvořena dvěma místnostmi. První je určena k odběru biologického 

materiálu, je vybavena lehátkem, odběrovým stolkem, umyvadlem a lednicí. Druhá místnost 

je vybavena 6 elektronickými mikroskopy a dále jedním mikroskopem, který je vybaven 

kamerou s možností přenosu obrazu na promítací plátno. Dále je zde centrifuga, inkubátor 

k sušení vzorku a kultivaci vzorku, urometr na orientační vyšetření moči, 3 glukometry, PC 

s připojením na internet, vizualizér. Součástí komplexu je šatna a sociální zařízení. 

Maximální kapacita laboratoře je 20 osob. 
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Simulační centrum 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 FVP 

Katedra (oddělení):           ÚO 

Ulice:                                Bezručovo náměstí 885/14 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost:        C35, C38   

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Jiřina Hosáková  

Tel.: +420 553 684 314 

E-mail: jirina.hosakova@fvp.slu.cz  

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vybavenost laboratoře: 

Dvě laboratoře, které jsou vybaveny moderními modely k praktickému nácviku 

ošetřovatelských dovedností: aplikací injekcí, nácvik venepunkce, péče o zajištěnou centrální 

žílu, ošetřování ran, tracheostomie, kolostomie, zavedení žaludeční sondy, aj. K dalším 

modelům patří porodnický fantom, model nedonošeného dítěte, fyziologického novorozence, 

kojence, batolete, dítěte dospělého muže i ženy, poslechový simulátor, kostra člověka. 

Resuscitační modely dětí i dospělých. K dispozici je i simulátor těhotenství a simulátor stáří. 

Pro simulaci konkrétních klinických stavů slouží těhotenský simulační model s modelem 

novorozence napojený na PC s možností programovat nejrůznější akutní stavy a dále 

resuscitační trenažér dospělého. Tyto dva simulační modely musí obsluhovat zaškolená 

porodní asistentka a sestra s praxí v oborech akutní péče. Pro výuku je možno dále využít  

i anatomické modely a obrazy jednotlivých tělesných systémů, které jsou uloženy mimo 

simulační centrum, ale na požádání mohou být do laboratoří dodány.  

V obou místnostech je PC s připojením na internet a dataprojektor. Maximální kapacita každé 

laboratoře je 12 osob.  

Návrh témat přednášek pro veřejnost: 

Zdravý životní styl  

 duševní hygiena a prevence stresu, 
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 prevence kardiovaskulárních onemocnění, 

 prevence onkologických onemocnění – kolorektální karcinom, karcinom prsu, 

nádorové onemocnění plic, nádorové onemocnění kůže, 

 sexuálně přenosné choroby a jejich rizika, 

 výživa a pohyb ve zdraví člověka, 

 cukrovka z pohledu laické veřejnosti. 

Kardiopulmonální resuscitace, novinky v poskytování první pomoci. 

Ošetřovatelská péče o imobilního klienta – polohování, prevence dekubitů, hygiena, kondiční 

cvičení na lůžku. 

Ošetřovatelská péče o nemocné s duševní poruchou – neurózy, psychózy, závislosti, demence, 

poruchy příjmu potravy. 
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MATEMATICKÝ ÚSTAV 

Počítačové laboratoře 

Místo 

Univerzita:                        SU OPAVA 

Fakulta (ústav):                 MÚ 

Katedra (oddělení):            

Ulice:                                Na Rybníčku 626/1 

Město:                              74601 OPAVA 

Místnost  

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení: Mgr. Aleš Ryšavý  

Tel.: +420 553 684 684, +420 553 684 682  

E-mail: ales.rysavy@math.slu.cz  

Specifikace 

Popis/ukázka 

Vybavenost laboratoře: 

K dispozici jsou studentům dvě počítačové laboratoře, které jsou vybaveny 24 počítači Apple 

iMac primárně pro výuku a pro samostatnou práci. 

Součástí laboratoří je také licencovaný SW pro symbolické výpočty Maple, statistický SW 

Statistica a IBM SPSS Statistics, Maxon cinema 4D, Geografický informační systém ArcGis 

pro analýzu rizik Terex a Riskan, kancelářský balík MS Office a jiné. Na všech počítačích 

v laboratořích je nainstalován operační systém Mac Os X, ale s využitím dualbootu je možno 

pracovat i v prostředí Windows.  

V počítačových laboratořích MÚ SU v Opavě je možnost následujícího využití SW: Maple, 

AIMMS, Statistika, IBM SPSS Statistics, Excel, WinQSB, ArcInfo 

V rámci řešení studentských závěrečných prací jsme schopni řešit různá podniková zadání 

v oblastech operačního výzkumu, finančních a ekonomických analýz a statistického 

zpracování dat. 

K matematickému SW jsme schopni poskytnout zájemcům z praxe potřebné konzultace, 

případně řešení matematických problémů s použitím uvedeného SW. 
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Příklady závěrečných prací řešených na MÚ SU v Opavě: 

Průzkum potřeb zákazníků pro firmu, 

Optimalizace rozvozu a svozu zboží pro firmu, 

Finanční analýza podniku, 

Výrobní controlling ve firmě, 

Nákladová analýza ve firmě, 

Statistické vyhodnocování vztahů ekonomických veličin v podniku, 

Optimalizace uspořádání vzorů pro laserové řezání za účelem minimalizace odpadu, 

Srovnání výkonů a rizik investičních strategií, 

Praktické aplikace vícekriteriálního rozhodování v podnikové sféře, 

Využití metod lineárního rozhodování v praxi. 
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PRODUKTOVÝ LIST 

Tento dokument je určen pro nově vyvinutá řešení, produkty a technologie. Řešitelé úkolu 

jsou připraveni spolupracovat s příslušným pracovištěm na uvedení správných dat 

v produktovém listu. 
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