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Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

Adresa:  Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 200 (spojovatelka FPF) 

Fax:   +420 553 684 249 

E-mail:   

WWW:  http://www.fpf.slu.cz 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. +420 55368 4240 zdenek.stuchlik@fpf.slu.cz 

     +420 55368 4285  

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. +420 55368 4242 irena.korbelarova@fpf.slu.cz 

     +420 55368 4476 

Mgr. Martin Čapský, Ph.D.  +420 55368 4843  martin.capsky@fpf.slu.cz 

     +420 55368 4257 

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D.  +420 55368 4263 pavel.bakala@fpf.slu.cz 

Ústavy 

Institut tvůrčí fotografie 

prof. PhDr. Vladimír Birgus 

Ústav archeologie 

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., 

Ústav bohemistiky a knihovnictví 

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. 
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Ústav cizích jazyků 

doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. 

Ústav fyziky 

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. 

Ústav historických věd 

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 

Ústav informatiky 

doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. 

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu 

Ing. Eva Vavrečková, Ph.D. 

Ústav IT for innovations 

doc. Ing. Petr Sosík, Dr. 
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Institut tvůrčí fotografie 

Adresa:  Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 385, +420 553 684 317 

Fax:   +420 553 684 389 

E-mail:   ivana.mikolasova@fpf.slu.cz, itf@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/institut-tvurci-fotografie 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

prof. PhDr. Vladimír Birgus  +420 55368 4384  vlbirgus@volny.cz 

     +420 603 892 886  

Odb. as. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D. +420 55368 4384  jiri.sio@post.cz 

     +420 776 185 199 

Zaměření výzkumných aktivit 

 dějiny české a slovenské fotografie, 

 barevná dokumentární fotografie, 

 aktuální tendence ve fotografii, 

 teorie fotografie, 

 intermediální tvorba, 

 fotografická interpretace architektury, 

 počítačové zpracování obrazu, 

 dějiny výtvarného umění. 

Nabízené služby 

 výstavy samostatné fotografické tvorby, 

 kurátorská příprava výstav, 

 veřejné přednášky z dějin a teorie fotografie. 

Technické vybavení 

 ateliér viz Příloha 1. 
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Klíčová slova  

 výtvarná, dokumentární, reportážní a užitá fotografie, 

 historie, teorie a kritika fotografie, 

 dějiny výtvarného umění, 

 grafické úpravy a typografie, 

 počítačová grafika, 

 digitální fotografie, 

 senzitometrie, 

 exponometrie, 

 technologie fotografie, 

 psychologie umění. 
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Ústav archeologie 

Adresa:  Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 472 

Fax:   +420 553 684 249 

E-mail:   petra.kuklova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-archeologie 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., +420 55368 4474  vratislav.janak@fpf.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 archeologie a nejstarší dějiny Slezska v kontextu střední Evropy, 

 historický vývoj jižní Moravy na přelomu starší a střední doby bronzové, 

 analýza neolitického sídliště v Mohelnici u Zábřeha, 

 loštické poháry – fenomén středověké keramiky, 

 zlato v pravěku Moravy a Slezska. 

Nabízené služby 

 průzkum okrajových sídelních území ve střední Evropě. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 archeologie, 

 paleolit a mezolit, 

 neolit a eneolit, 

 doba bronzová a halštatská, 

 doba laténská, 

 doba římská a stěhování národů, 

 doba hradištní. 
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Ústav bohemistiky a knihovnictví 

Adresa:  Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 419 

Fax:   +420 553 684 249 

E-mail:   helena.brendlova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. +420 55368 4417 eva.hoeflerova@fpf.slu.cz 

Mgr. Jan Heczko, Ph.D.  +420 55368 4430 jheczko@fpf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

ODDĚLENÍ LITERÁRNÍ VĚDY 

Studium české literatury v jejích základních vývojových etapách s přihlédnutím k otázkám  

a) srovnávací literární vědy a regionální literatury, 

b) konkretizace/interpretace literárních textů v perspektivě literárněhistorické 

i literárněteoretické, 

c) kritické recepce textů jako podstatného faktoru podílejícího se na tvorbě kánonu národní 

literatury. 

 

ODDĚLENÍ LINGVISTIKY 

Studium jazyka a řeči s důrazem na  

a) jazyková a řečová specifika češtiny v podmínkách regionální situace s přihlédnutím 

k historickému vývoji jazykových forem, 

b) komunikační specifika mluveného a psaného projevu v podmínkách elektronické 

komunikace. 

 

ODDĚLENÍ KNIHOVNICTVÍ   

a) výzkum digitálních knihoven zaměřených na prezentaci písemného kulturního dědictví, 

b) výzkum digitálního čtení – hypertext – ve spolupráci s oddělením lingvistiky. 

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ DRAMATURGIE SE ZAMĚŘENÍM NA DIVADLO 

a) výzkum české dramatiky po roce 1989 s důrazem na dramaturgii českých a evropských 

divadel,  

b) animace kultury (s důrazem na oblast divadla a filmu).  
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ODDĚLENÍ AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY  

a) tvorba a teorie tvorby výukových a populárně-vědeckých audiovizuálních projektů, 

b) digitalizace audiovizuálních materiálů včetně činností uskutečňujících digitalizaci 

kulturního dědictví. 

 

Nabízené služby 

 publicistika, 

 zpravodajství, 

 rozhlas, 

 PR. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení, 

 technické vybavení oddělení audiovizuální tvorby. 

Klíčová slova  

 lingvistika, 

 literatura, 

 knihovnictví, 

 kulturní dramaturgie, 

 audiovizuální tvorba, 

 literárněvědná komparatistika. 
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Ústav cizích jazyků 

Adresa:  Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 461 

Fax:   +420 553 684 249 

E-mail:   petra.holleschova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-cizich-jazyku 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.  +420 55368 4440 pavel.kolar@fpf.slu.cz 

Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D. +420 55368 4458 radek.glabazna@fpf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 srovnávací pragmalingvistická analýza angličtiny, češtiny a němčiny z hlediska nových 

interdisciplinárních přístupů k řešení problematiky dialogu v interakci s extralingválními 

prostředky, 

 obecné a speciální otázky teorie aktuálního členění jazykových výpovědí z pohledu tzv. 

brněnské školy funkční syntaxe, 

 aplikovaná fonetika a fonologie anglického jazyka,  

 srovnávací lexikologie anglického a německého jazyka se zaměřením na vlivy lexika 

cizích jazyků, 

 problémy interferenčních jevů při výuce německého jazyka z pohledu metod korpusové 

jazykovědy, 

 jevy aktuálního členění v italském jazyce ve srovnání s češtinou a angličtinou. 

Nabízené služby 

 kurzy angličtiny, němčiny, případně italštiny pro pracovníky zejména v podnikatelské 

sféře a ve státní správě. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení, 

 audiovizuální centrum – slouží pro poslech nahrávek v cizím jazyce, viz Příloha 1.  
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Klíčová slova  

 angličtina, 

 němčina, 

 italština, 

 srovnávací pragmalingvistická analýza, 

 funkční syntaxe, 

 aplikovaná fonetika a fonologie, 

 srovnávací lexikologie, 

 korpusová jazykověda. 
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Ústav fyziky 

Adresa:  Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 286 

Fax:   +420 553 716 948 

E-mail:   physics@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.physics.cz/ 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. +420 55368 4292 stanislav.hledik@fpf.slu.cz 

RNDr. Petr Slaný, Ph.D.  +420 55368 4300 petr.slany@fpf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 relativistické astrofyziky a kosmologie, 

 nukleární a neutrinová fyzika, 

 mimo-ekvatoriální orbity v okolí kompaktních objektů, 

 vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktního objektu, 

 černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování 

astrofyzikálních observací. 

Nabízené služby 

 řešení problémů teoretické a aplikované fyziky pro praxi v rámci bakalářských, 

magisterských a doktorandských prací, 

 nabídka celoživotního vzdělávání v oblasti fyziky a kosmologie. 

Technické vybavení 

příloha 1: 

 audiolaboratoř, 

 laboratoř atomové a jaderné fyziky, 

 laboratoř elektroniky, 

 laboratoř elektřiny a magnetismu, 

 laboratoř mechaniky a molekulové fyziky, 

 laboratoř monitorování životního prostředí, 
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 laboratoř optiky, 

 laboratoř počítačových simulací, 

 laboratoř praktika školních pokusů, 

 multimediální učebna Ústavu fyziky, 

 počítačová učebna Ústavu fyziky. 

Klíčová slova  

 astrofyzika, 

 teoretická fyzika, 

 počítačová technika a její aplikace, 

 monitorování životního prostředí, 

 multimediální techniky. 

  



14 
 

Ústav historických věd 

Adresa:  Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 479 

Fax:   +420 553 684 482 

E-mail:   zuzana.bergrova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-historickych-ved 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.  +420 55368 4480 jiri.knapik@fpf.slu.cz 

doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. +420 55368 4475 pavel.sopak@fpf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 historický výzkum Slezska v dějinách českého státu a střední Evropy 

 teorie a dokumentace ochrany kulturního dědictví, 

 dokumentace a prezentace muzejních a památkových objektů, 

 hodnocení vlivu látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy a materiály kulturních  

a historických památek, 

 muzejní konzervace a restaurování, 

 "Historizace střední Evropy" jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, 

inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků 

do mezinárodních VaV aktivit. 

Nabízené služby 

 zpracování dějin měst a obcí, zejména v regionu MSK, 

 nabídka konzervace a restaurování sbírkových předmětů. 

Klíčová slova  

 historie, 

 dokumentace, 

 prezentace, 

 kulturní dědictví, 

 muzejní a památkové objekty, 

 muzejní konzervace a restaurování, 
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 teorie a metodika moderního konzervátorsko-restaurátorského zásahu. 
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Ústav informatiky 

Adresa:  Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 368 

Fax:   +420 553 684 370 

E-mail:   hana.cerninova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-informatiky 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.  +420 55368 4362 alica.kelemenova@fpf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 teoretická informatika – zejména teorie formálních jazyků a automatů, teorie 

gramatických systémů, 

 umělá inteligence a umělý život – včetně umělých neuronových sítí, genetických 

algoritmů, fuzzy přístupů a umělé evoluce, 

 aplikace umělé inteligence - při tvorbě znalostních systémů a programování robotů 

- v oblasti emergentních a molekulárních výpočtů, 

 informační věda včetně počítačového zpracování přirozeného jazyka, 

 robotické experimenty s několika robotickými platformami a příslušným emulačním 

softwarem. 

Nabízené služby 

 informatická podpora rozhodování, řízení a plánování, 

 lokální a globální počítačové a multimediální sítě, 

 znalostní a expertní systémy pro podporu rozhodování a pro řízení technologických 

procesů, 

 pokročilé programovací jazyky a prostředí pro návrh informačních systémů, 

 projekty aplikace robotů v praxi, 

 metodika ochrany a zprostředkování informací a poznatků uživatelům. 

Technické vybavení 

příloha 1 

 laboratoř experimentální informatiky, 
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 laboratoř robotiky. 

Klíčová slova  

 informatika, 

 hardware, 

 software, 

 umělá inteligence, 

 teorie formálních jazyků a automatů, 

 teorie gramatických systémů, 

 algoritmy, 

 knihovnictví. 
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Ústav lázeňství, gastronomie a turismu 

Adresa:  Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 126 

Fax:   +420 553 684 249 

E-mail:   irena.wernerova@fpf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-lazenstvi-gastronomie-a-turismu 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

Ing. Eva Vavrečková, Ph.D.  +420 55368 4127  eva.vavreckova@fpf.slu.cz 

Ing. Jana Stuchlíková   +420 55368 4127  jana.stuchlikova@fpf.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 průzkum trhu v oblasti cestovního ruchu (metoda Mystery Shopping), 

 historické aspekty v gastronomii, lázeňství a turismu se zvláštním zřetelem na specifika 

gastronomie, 

 perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v MSK, 

 aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. 

Nabízené služby 

 vzdělávací kurzy pro obor lázeňství a turismus, 

 seminář destinačního marketingu – zdokonalování kvality služeb. 

Technické vybavení 

příloha 1 

 gastrocentrum. 

Klíčová slova  

 lázeňství,  

 hotelnictví, 

 turismus, 
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 gastronomie, 

 cestovní ruch, 

 metoda Mystery Shopping, 

 destinační marketing. 
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Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovation 

Adresa:  Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 368 

Fax:   +420 553 684 370 

E-mail:   hana.cerninova@fpf.slu.cz, info@it4i.cz (obecný elektronický kontakt projektu) 

WWW:  http://www.it4i.cz/ 

Kontakty: 

Osoba      Telefon   Email 

doc. Ing. Petr Sosík, Dr.   +420 55368 4364  petr.sosik@fpf.slu.cz 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.       ivo.vondrak@vsb.cz 

Mgr. Martin Duda        martin.duda@vsb.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 IT4People 

o VP 1 - IT pro řešení krizových situací, 

o VP 7 - Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat. 

 SC4Industry 

o VP 2 - Numerické modelování pro řešení inženýrských problémů, 

o VP 3 - Knihovny pro paralelní počítání, 

o VP 4 - Modelování pro nanotechnologie. 

 Theory4IT 

o VP 5 – IT pro zpracování znalostí, 

o VP 6 – Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač, 

o VP 8 – Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly. 

Nabízené služby 

 Budou předmětem činnosti konsorcia partnerů  

o Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

o Ostravská univerzita v Ostravě, 

o Slezská univerzita v Opavě, 

o Ústav geoniky AVČR, 

o Vysoké učení technické v Brně. 
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Technické vybavení 

 superpočítač viz stránky projektu. 

Klíčová slova  

 superpočítač, 

 hardware, 

 software, 

 modelování, 

 multimediální data, 

 nanotechnologie, 

 zpracování znalostí, 

 metody soft computing. 
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Slezská univerzita v Opavě 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 111 – spojovatelka OPF 

Fax:   +420 596 312 069 - podatelna 

E-mail:  studijni@opf.slu.cz (Oddělení studijních a sociálních záležitostí) 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  +420 59639 8259 tuleja@opf.slu.cz 

doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. +420 59639 8335 stavarek@opf.slu.cz 

Ing. Mgr. Michal Tvrdoň, Ph.D. +420 59639 8460 tvrdon@opf.slu.cz 

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. +420 59639 8319 lebiedzik@opf.slu.cz 

Ústavy a katedry 

Ústav doktorských studií 

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí ústavu 

Ústav informačních technologií 

RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. vedoucí ústavu 

Katedra ekonomie 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra marketingu 

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. vedoucí katedry 
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Katedra managementu a podnikání 

doc. Ing. Václav Lednický, CSc. vedoucí katedry 

Katedra logistiky 

doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D. pověřená vedením katedry 

Katedra cestovního ruchu 

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra financí 

doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra účetnictví 

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra matematických metod v ekonomii 

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. vedoucí katedry 

Katedra informatiky 

Ing. Dominik Vymětal, DrSc. vedoucí katedry 

Katedra práva 

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra společenských věd 

Mgr. Janusz Mika, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra cizích jazyků a komunikace 

PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. vedoucí katedry 

Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit 

PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. vedoucí katedry 
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Ústav doktorských studií 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 334 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  uds@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/ustavy-a-oddeleni/ustav-doktorskych-studii 

Kontakty: 

Osoba      Telefon  Email 

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.  +420 59639 8227 ramik@opf.slu.cz 

doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.  +420 59639 8313 pellesova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 ekonomika a management, podniková ekonomika a management, metody operačního 

výzkumu, vícekriteriální rozhodování, statistika. 

Nabízené služby 

 řešení praktických úloh z oblasti optimalizace procesů a statistických metod pomocí SW 

nástrojů. 

Technické vybavení 

 standardní počítačové vybavení PC, SW SPSS, SW Expert Choice. 

Klíčová slova  

 ekonomika a management, podniková ekonomika, operační výzkum, vícekriteriální 

rozhodování, statistika, SPSS, Expert Choice. 

  



25 
 

Ústav informačních technologií 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 277 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  franek@opf.slu.cz, valentiny@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/ustavy-a-oddeleni/ustav-informacnich-

technologii 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

RNDr. Zdeněk Franěk   +420 59639 8246  franek@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 telekomunikace, 

 počítačové sítě, 

 Data Mining, 

 optimalizační metody, 

 informační systémy. 

Nabízené služby 

 CISCO akademie počítačových sítí, 

 výuka základů informatiky, 

 správa počítačové sítě, 

 tvorba www stránek. 

Technické vybavení 

Viz. příloha 1 

 Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí 

 CCNA Laboratoř 

 Otevřená laboratoř síťových technologií a systémů 

 Marketingová laboratoř 

Klíčová slova  
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 počítačová síť, 

 informační systém, 

 Data Mining, 

 hardware, 

 software, 

 www. 
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Katedra ekonomie 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 258 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  adamova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.  +420 59639 8259  tuleja@opf.slu.cz 

Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. +420 59639 8460  tvrdon@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 vliv regionálních disparit na podnikatelské prostředí, 

 hledání faktorů a bariér konkurenceschopnosti 

 zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a jejich konkurenceschopnost ve 

znalostní ekonomice, 

 problematika malého a velkého podnikání, 

 vytvoření vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání v oblasti ekonomie, 

 rozvojové ekonomiky a EU a jejich perspektivy ve světové ekonomice, 

 fungování trhu práce v kontextu ekonomické konvergence a přijetí společné měny 

v zemích Visegrádské skupiny. 

Nabízené služby 

 kurzy mikroekonomie a makroekonomie, 

 kurzy mezinárodní ekonomie, 

 kurzy makroekonomické analýzy, národního účetnictví a komparační ekonomie 

s multimediální podporou výuky, 

 kurzy podle vzdělávacích modulů pro CŽV v oblasti ekonomie. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 
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Klíčová slova  

 mezinárodní ekonomie, 

 světová ekonomika, 

 aplikovaná makroekonomie a mikroekonomie, 

 evropská integrace, 

 vnější ekonomické vztahy, 

 makroekonomické analýzy, 

 veřejná ekonomika, 

 regionální ekonomika. 
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Katedra marketingu 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 301 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  hrackova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-marketingu 

Kontakty: 

Osoba      Telefon  Email 

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.  +420 596 39 8305 starzyczna@opf.slu.cz 

Ing. Zdeněk Bednarčík, MBA, Ph.D.  +420 596 39 8231 bednarcik@fvp.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 malé a střední podnikání a jeho institucionální podpora, 

 inovace-cesta ke zvyšování konkurenceschopnosti a rozvoje regionů, 

 posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v MSK 

prostřednictvím vzdělání v oblasti mezinárodního obchodu a exportu, 

 model logistické infrastruktury v česko-polském příhraničí, 

 výzkum podmínek malého a středního podnikání. 

Nabízené služby 

 program celoživotního učení na základě projektu partnerství Grundtvig, 

 hospodářská aktivizace euroregionů, 

 metodika marketingové strategie měst a obcí, 

 metodologie marketingu a řízení vztahů se zákazníkem. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 marketing, 

 management, 

 ekonomika obchodu, 
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 teorie jakosti, 

 cenová strategie, 

 ochrana zájmů spotřebitele, 

 vznik a řízení inovací, 

 globalizovaný trh, 

 MSP malé a střední podnikání, 

 inovace. 
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Katedra managementu a podnikání 

Adresa:  Žižkova 2364/56, 733 01 Karviná - Mizerov 

Telefon: +420 596 398 634 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  hudecova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-managementu-a-podnikani 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

doc. Ing. Václav Lednický, CSc. +420 59639 8641  lednicky@opf.slu.cz 

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.  +420 59639 8646  bernatik@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 problematika podnikání malých a středních podniků, 

 strategická percepce a aplikace CSR (Corporate Social Responsibility) v sektoru malého 

a středního podnikání v MSK, 

 kooperace malých a středních podniků MSK. 

Nabízené služby 

 kurz pro zájemce o malé a střední podnikání, 

 podpora rozvoje spolupráce malých a středních podniků v příhraničních oblastech, 

 podpora sociálního podnikání v turismu jako faktor rozvoje regionu, 

 podpora inovačního podnikání, 

 nabídkové kalkulace ve službách, 

 možnosti financování přeshraničních projektů z prostředků EU. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 ekonomika, 

 management, 

 podnikání, 
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 nauka o podniku, 

 ekonomika podniku, 

 teorie a praxe řízení, 

 MSP malé a střední podnikání. 
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Katedra logistiky 

Adresa:  Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná – Nové Město 

Telefon: +420 596 398 511 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  pavelkova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-logistiky 

Kontakty: 

Osoba      Telefon  Email 

doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.  +420 59639 8509 lukoszova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 v oblasti výzkumné činnosti se katedra zaměřuje na šetření úrovně logistických procesů 

firmy, zlepšování metodiky logistického auditu, rozvoj logistických technologií v různých 

typech podniků a v prostředí lokálních a globálních trhů. 

Nabízené služby 

 logistické poradenské a inovační centrum – LPIC poskytující specializující služby 

v následujících oblastech: 

 skladování, řízení zásob, doprava a přeprava, distribuce, nákup, lokalizace 

logistických center, lokalizace logistických podniků a organizace 

logistických útvarů podniků. 

o V uvedených oblastech například poskytování následujících aktivit: 

 realizaci logistického auditu organizací, 

 vytvoření logistické koncepce a strategie organizace, 

 hodnocení a měření spokojenosti zákazníků s logistickými službami, 

 školení v oblasti logistiky. 

 nabídka odborných kurzů řízení: 

 dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

 zásobovací procesy, 

 distribuční procesy, 

 výrobní procesy. 

 odborné kurzy pro komerční sféru: 

o logistika jako nástroj zvyšování konkurenční schopnosti firmy, 

o řízení dodavatelských řetězců, 

o řízení zásob v podniku, 
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o distribuční politika firmy, 

o nákupní politika firmy, 

o doprava a její tendence. 

 realizace projektů pro komerční sféru. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 řízení logistiky, 

 logistika, 

 distribuční politika, 

 logistický informační systém, 

 řízení nákupu, 

 základy spolehlivosti, 

 základy automatizace, 

 dopravní logistika, 

 mezinárodní logistika, 

 výrobní logistika, 

 skladování. 
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Katedra cestovního ruchu 

Adresa:  Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná – Nové Město 

Telefon: +420 596 398 511 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  pavelkova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-cestovniho-ruchu 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. +420 59639 8512  kostkova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 hygiena a výživa, Kvalita a bezpečnost potravin,  

 lázeňství,  

 nové gastronomické technologie a trendy výživy, marketingové výzkumy v hotelnictví a 

v cestovním ruchu se zaměřením na sledování návštěvnosti turistických destinací, 

spokojenost s nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb CR, gastronomie a hotelnictví, 

na sledování atraktivnosti a turistického potenciálu území, na nové atraktivity destinace, 

regionální gastronomii, moderní gastronomické trendy,  

 využití biopotravin, na rozvoj spolupráce praxe se vzdělávací institucí při řešení praxí 

zadaných výzkumných projektů (např. projekt resortu Valachy Zvýšení obsazenosti 

resortu, aj.). 

Nabízené služby 

 pro studenty SU OPF oboru Ekonomika cestovního ruchu a Hotelnictví katedra nabízí 

Barmanský kurz (konaný již 2x),  

 americkou barmanskou školu (zatím pro nedostatek zájmu nebylo realizováno),  

 workshopy na půdě fakulty (v Gastrostudiu) na téma Míchané nápoje, Sushi a japonská 

kuchyně, pro studenty organizované exkurze do provozu lázeňských, hotelových a 

gastronomických zařízení, stravovacího úseku nemocnice, do agrofarem a do úspěšných 

projektů venkovského cestovního ruchu, 

 v minulosti realizován také celodenní Animační zájezd, 

 zajišťování vstupů expertů z praxe do výuky na specializované přednášky z oboru 

cestovního ruchu a hotelnictví na téma: Letecká doprava v cestovním ruchu (pravidelně 

každý rok v zimním semestru), Destinační management, Nové trendy v hotelnictví, 
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Rozvoj cestovního ruchu v destinaci Francie, Marketingové aktivity Czechtourismu na 

podporu cestovního ruchu ČR, Kongresový cestovní ruch a eventy v cestovním ruchu, 

Cestovní ruch v nových destinacích Čína a Rusko, Bulharsko jako destinace zimní 

turistiky aj. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 cestovní ruch, 

 hotelnictví, 

 restaurační služby, 

 ekonomika a management, 

 gastronomie, 

 průvodcovské činnosti, 

 hygiena a výživa, 

 kvalita a bezpečnost potravin, 

 lázeňství, 

 management stravovacích služeb, 

 marketing hotelových služeb. 
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Katedra financí 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 271 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF  

E-mail:  berankova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-financi 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. +420 59639 8335 stavarek@opf.slu.cz 

Ing. Irena Szarowská, Ph.D.  +420 59639 8215 szarowska@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou, 

 procykličnost finančních trhů, bubliny v cenách aktiv a makroprudenční regulace, 

 komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky, 

 integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU, 

 finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor. 

Nabízené služby 

 kurzy na téma finanční integrace v EU a její dopady na podnikový sektor, 

 přednáška na téma „vliv současné ekonomické krize na mezinárodní studentskou mobilitu 

a možnosti internacionalizace VŠ vzdělávání”, 

 kurzy na využití ekonometrie v analýze ekonomických a podnikových dat, 

 kurzy na vyhodnocení finančního zdraví podniku, 

 blok přednášek o aktuálních trendech ve veřejných výdajích a fiskální politice v zemích 

EU, 

 přednáška na téma budoucnosti evropské měnové integrace, 

 kurz o financování nestátních neziskových organizacích, 

 přednášky o oceňování majetku, 

 kurz o přípravě projektu a jeho finančním zabezpečení, 

 přednášky o praktickém řízení finančních rizik, 

 kurz o investování na finančních trzích, 

 kurz o finanční gramotnosti a správě osobních a rodinných financí. 
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Technické vybavení 

 standardní počítačové vybavení, 

 speciální software pro ekonometrii a finanční analýzu. 

Klíčová slova  

 finance firemní, veřejné a mezinárodní, 

 peněžní teorie a politiky, 

 platební a zúčtovací styk, 

 bankovnictví, 

 pojišťovnictví, 

 finanční trhy, 

 finanční poradenství. 
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Katedra účetnictví 

Adresa:  Žižkova 2364/56, 733 01 Karviná - Mizerov 

Telefon: +420 596 398 622 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  duspivova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ucetnictvi 

Kontakty: 

Osoba     Telefon  Email 

doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. +420 59639 8621 janouskova@opf.slu.cz 

Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. +420 59639 8624 kosturikova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 účetní a daňová problematika podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, 

 problematika procesu harmonizace daní v EU, 

 problematika DPH (“cash accounting” v návaznosti na DPH, problematika DPH a malé 

a střední podniky), 

 metody určování míry efektivního daňového zatížení korporací, 

 proces  konvergence Mezinárodních  standardů  účetního výkaznictví IAS/IFRS a US 

GAAP v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně korporací. 

Nabízené služby 

 základní kurz účetnictví pro podnikatele. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 účetnictví, 

 daně a daňová politika, 

 rozbory hospodářské činnosti, 

 mezinárodní účetnictví (IFRS, GAAP), 

 audit, 
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 nákladové a manažerské účetnictví, 

 účetní poradenství, 

 daňové evidence. 
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Katedra matematických metod v ekonomii 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 223 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  turkova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-matematickych-metod-v-ekonomii 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. +420 59639 8227  ramik@opf.slu.cz 

Mgr. Radmila Stoklasová, Ph.D. +420 59639 8283  kocurkova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 metody operačního výzkumu, vícekriteriální rozhodování, statistika. 

Nabízené služby 

 řešení praktických úloh z oblasti optimalizace procesů, vícekriteriálního rozhodování 

a statistických metod pomocí SW nástrojů. 

Technické vybavení 

 standardní počítačové vybavení PC, SW SPSS, SW Expert Choice. 

Klíčová slova  

 matematika, 

 statistika, 

 matematické metody v ekonomii, 

 matematické programování, 

 analýza časových řad, 

 vícekriteriální rozhodování, 

 metody umělé inteligence. 
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Katedra informatiky 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 223 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF  

E-mail:  turkova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-informatiky 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

Ing. Dominik Vymětal, DrSc.  +420 59639 8237  vymetal@opf.slu.cz 

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.  +420 59639 8281  vaněk@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v MSK, 

 minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce, 

 příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu 

práce, 

 výzkum rozvoje malého a středního podnikání. 

Nabízené služby 

 nabídka tvorby 3D modelů např. historických budov atp., 

 projekt distančního vzdělávání veřejnosti "Využívání nových informačních  

a komunikačních technologií", 

 nabídka tvorby simulačních modelů firem, 

 nabídka výuky v oblasti e-commerce v angličtině, 

 posuzování úvodních studií a projektů informačních systémů. 

Technické vybavení 

 počítačové učebny s řízenou výukou, 

 komplex multimediálních učeben. 

Klíčová slova  

 informatika, 
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 matematické metody v ekonomii, 

 systémové inženýrství, 

 informační systémy, 

 environmentální systémy, 

 vizualizační systémy, 

 multiagentní systémy, 

 webové technologie, 

 e-business, 

 e-learning. 
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Katedra práva 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 272 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF  

E-mail:  jensenova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-prava 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. +420 59639 8437  sciskalova@opf.slu.cz 

     +420 59639 8337 

Mgr. Tomáš Gongol   +420 59639 8276  gongol@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 modulový systém dalšího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků, 

 výzkum zájmu středoškolských studentů o studium "právo v podnikání", 

 implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do bakalářského 

studijního programu Ekonomika a management, 

 rozhodování ve správním řízení, 

 přeshraniční podnikání ČR-PL, 

 finanční integrace nových členských zemí EU s eurozónou. 

Nabízené služby 

 kurzy a konference - právo v podnikání, 

 kurzy k publikaci – manuálu – rozdíly v legislativě členských států unie. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 právo ústavní, finanční, správní, občanské, obchodní, české, mezinárodní, komunitární, 

 rekodifikace soukromého práva, 

 procesní řízení, 
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 právní řízení a podnikání, 

 právo a podnikání. 
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Katedra společenských věd 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 232 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF  

E-mail:  moravcova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-spolecenskych-ved 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

Mgr. Janusz Mika, Ph.D.  +420 59639 8348  mika@opf.slu.cz 

Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. +420 59639 8365  nenicka@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 hospodářský a sociální vývoj v našich zemích s akcentem na vývoj podnikání ve sféře 

průmyslu a obchodu, 

 na analýzu sociálních aspektů ekonomické transformace v ČR s důrazem na podmínky 

malého a středního podnikání, 

 na zkoumání regionálních diferencí v sociálním vývoji obyvatelstva, 

 na sociální souvislosti utváření nadnárodních struktur. 

Nabízené služby 

 kurzy efektivní komunikace v mezinárodním týmu. 

 problematika týmové spolupráce s osobami se zdravotním postižením, 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 veřejné ekonomika a správa, 

 sociální management, 

 hospodářská politika a správa, 

 regionální diference, 

 sociální vývoj. 
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Katedra cizích jazyků a komunikace 

Adresa:  Žižkova 2364/56, 733 01 Karviná - Mizerov 

Telefon: +420 596 398 417 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  balazova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-cizich-jazyku-a-komunikace 

Kontakty: 

Osoba      Telefon  Email 

PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.  +420 59639 8411 bobakova@opf.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 specifické oblasti komunikace a lingvistiky. 

Nabízené služby 

 kurzy s odbornou jazykovou a komunikační přípravou. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 angličtina, 

 němčina, 

 francouzština, 

 španělština, 

 ruština, 

 komunikace, 

 teleworking. 
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Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit 

Adresa:  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná 

Telefon: +420 596 398 258 – sekretariát 

Fax:   +420 596 312 069 – podatelna OPF 

E-mail:  adamova@opf.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-telovychovnych-a-sportovnich-aktivit 

Kontakty: 

Osoba     Telefon   Email 

PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.  +420 59639 8284  helesic@opf.slu.cz 

Mgr. Marek Cvikl   +420 59639 8582  cvikl@opf.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 zaměření na oblast kondičního základu sportovního výkonu v kolektivních sportech.  

Nabízené služby 

 kurzy výuky lyžování a snowboardingu, 

 kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a instruktorů.   

Technické vybavení 

 standartní vybavení. 

Klíčová slova  

 lyžování, 

 snowboarding, 

 sportovní hry. 
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Slezská univerzita v Opavě 

Fakulta veřejných politik v Opavě 

Adresa:  Olbrichova 625/25, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 841 – sekretariát 

Fax:   +420 553 684 839 

E-mail:  dekanat@fvp.slu.cz 

WWW:  http://www.fvp.slu.cz 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. +420 55368 4840 dusan.janak@fvp.slu.cz 

        dekan@fvp.slu.cz 

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. +420 55368 4833 magdalena.chmelarova@fvp.slu.cz 

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. +420 55368 4843 marta.kolarikova@fvp.slu.cz 

Ústavy 

Ústav ošetřovatelství 

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. 

Ústav pedagogických a psychologických věd 

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. 

Ústav středoevropských studií 

Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 

Ústav veřejné správy a regionální politiky 

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. 
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Ústav ošetřovatelství 

Adresa:  Hauerova 4, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 704 – sekretariát 

Fax:   +420 553 684 317 

E-mail:  ivana.janku@slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fvp/cz/uo 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

PhDr. Jana Haluzíková, PhD.  +420 55368 4705 jana.haluzikova@fvp.slu.cz 

Mgr. Hosáková Jiřina, RN  +420 55368 4314 jirina.hosakova@fvp.slu.cz 

Zaměření výzkumných aktivit 

 vzdělávání nelékařských pracovníků v lékařství. 

o zaměření: 

 odborné profesní vzdělávání, 

 vzdělávání v manažerských dovednostech. 

 ošetřovatelská péče o duševně nemocné. 

Nabízené služby 

 kurzy klinické praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci, 

 kurzy celoživotního vzdělávání Všeobecná sestra, 

 ve spolupráci se subjekty aplikační sféry lze volit vhodná témata kvalifikačních prací, 

např. bakalářských, která usnadní absolventům uplatnění na trhu práce. 

Technické vybavení 

 biochemická laboratoř, 

 simulační centrum. 

Klíčová slova  

 ošetřovatelství, 

 anatomie, 



51 
 

 fyziologie, 

 patologie, 

 hygiena, 

 epidemiologie, 

 mikrobiologie, 

 imunologie, 

 biofyzika, 

 radiologie, 

 biochemie, 

 farmakologie, 

 hematologie, 

 právo a legislativa ve zdravotnictví. 
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Ústav pedagogických a psychologických věd 

Adresa:  Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 306 – sekretariát 

Fax:    

E-mail: uppv@fvp.slu.cz 

WWW: http://www.slu.cz/fvp/cz/ppv 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. +420 55368 4305 doc.kamil.janis@fvp.slu.cz 

PhDr. Šárka Čížková    +420 55368 4314 sarka.cizkova@fvp.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 sociálně patologické jevy a jejich prevence, 

 faktory ohrožující rodinu sociální exkluzí, 

 posilování profesních kompetencí, 

 možnosti sociální práce s cílovou skupinou ohroženou sociálně patologickými jevy. 

Nabízené služby 

 metodiky a zpracování výsledků analýz sociálně patologických jevů, 

 posouzení možností preventivního působení na základě analýz, 

 problematika sociální opory u dětí a dospívajících v psychicky náročných situacích, 

 ve spolupráci se subjekty aplikační sféry lze volit vhodná témata kvalifikačních prací, 

např. bakalářských, která usnadní absolventům uplatnění na trhu práce. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 pedagogika, 

 sociální patologie a prevence, 
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 diagnostika kvality života, 

 životní styl, 

 volnočasové aktivity, 

 drogové závislosti, 

 sexuální výchova. 
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Ústav středoevropských studií 

Adresa:  Hradecká 665/17, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 522 – sekretariát 

Fax:    

E-mail:  uses@fvp.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fvp/cz/uses 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

Mgr. Petr Slováček, Ph.D.   +420 55368 4532 petr.slovacek@fvp.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 represe totalitních režimů a odškodnění jejich obětí ve střední a východní Evropě, 

 transformační procesy ve střední a východní Evropě ze sociologického a filozofického 

hlediska, 

 problémy demokracie ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, 

 sociální a politické myšlení ve střední Evropě ve 20. století, 

 problémy a zájmy zemí Visegrádu. 

Nabízené služby 

 dokumentace a objasnění mechanismu perzekucí československých občanů, 

 výzkum problematiky vysídlení Němců a proměny českého pohraničí v letech 1945-1951, 

 analýza postojů, názorů a cílů zastupitelů v místní a regionální samosprávy, 

 návrhy projektů vhodných pro země Visegrádské skupiny (PL, CZ, SK, H), 

 ve spolupráci se subjekty aplikační sféry lze volit vhodná témata kvalifikačních prací, 

např. bakalářských, která usnadní absolventům uplatnění na trhu práce. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  

 moderní dějiny, 
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 politologie, 

 sociologie, 

 právo, 

 veřejná správa, 

 totalitní režimy, 

 represe. 
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Ústav veřejné správy a regionální politiky 

Adresa:  Hradecká 665/17, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 544 – sekretariát 

Fax:   +420 553 684 545 

E-mail:  uvsrp@fvp.slu.cz 

WWW:  http://www.slu.cz/fvp/cz/uvsrp 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.  +420 55368 4544 anna.vaclavikova@fvp.slu.cz 

PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.   +420 55368 4540 vera.jurickova@fvp.slu.cz 

 

Zaměření výzkumných aktivit 

 regionální problémy transformace a evropské integrace, 

 Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů, 

 trh práce a zaměstnanosti, 

 sociální politika, 

 postavení menšin, 

 přeshraniční sdružení a euroregiony, 

 neziskové organizace, 

 vnitropodniková sociální politika. 

Nabízené služby 

 podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity, 

 analýzy sociální reality v regionu a v česko-polském příhraničí po vstupu do EU, 

 ve spolupráci se subjekty aplikační sféry lze volit vhodná témata kvalifikačních prací, 

např. bakalářských, která usnadní absolventům uplatnění na trhu práce. 

Technické vybavení 

 standartní počítačové vybavení. 

Klíčová slova  
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 veřejná správa, 

 regionální politika, 

 evropská integrace, 

 sociální politika, 

 euroregiony, 

 postavení menšin, 

 trh práce. 
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Slezská univerzita v Opavě 

Matematický ústav v Opavě 

Adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava 

Telefon: +420 553 684 661 – sekretariát 

Fax:   +420 553 684 680 

E-mail: math@math.slu.cz – pro akademické účely 

WWW: http://www.math.slu.cz 

Kontakty: 

Osoba      Telefon    Email 

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. +420 55368 4660 jaroslav.smital@math.slu.cz 

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. +420 55368 4666 miroslav.englis@math.slu.cz 

     +420 55368 4660 prorektor-vyz@math.slu.cz 

doc. RNDr. Michal Marvan, CSc. +420 55368 4662 michal.marvan@math.slu.cz 

Oddělení 

Oddělení geometrie a matematické fyziky 

doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D. 

Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic 

host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. 

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů 

doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. 

Oddělení aplikované matematiky 

Ing. Jan Melecký, Ph.D. 
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Zaměření výzkumných aktivit: 

 geometrie a globální analýza, 

 geometrická teorie diferenciálních rovnic, 

 geometrická analýza ve fyzikálních a technických aplikacích, 

 

 funkcionální analýza a diferenciální rovnice, 

 teorie funkcí a operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace, 

 funkcionální rovnice. 

 

 reálná analýza a dynamické systémy, 

 chaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech, 

 topologické vlastnosti v dynamických systémech. 

 

 aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, 

 matematické metody v ekonomice a řízení, 

 matematické modelování. 

Nabízené služby: 

 matematické modelování, 

 konzultace, případně kurzy zejména ve výše uvedených zaměřeních výzkumných aktivit. 

Technické vybavení: 

 dvě počítačové učebny se 24 uživatelskými pracovišti vybavené počítači Apple iMac  

a software potřebný pro řešení matematických úloh. 

Klíčová slova: 

 geometrie, 

 globální analýza, 

 funkcionální analýza,  

 diferenciální rovnice, 

 reálná analýza, 

 dynamické systémy, 

 aplikovaná matematika, 

 matematické modelování. 


