
Slezská univerzita v Opavě 

O univerzitě 

Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na 

"zelené louce", bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení 

Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy 

po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj 

vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska. 

Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, 

tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se 

později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po 

událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 

1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo 

Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve senát Masarykovy univerzity v Brně 

svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě  

a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9. července 

1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. 

Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech 1992-1998 byl prof. RNDr. Martin 

Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. 

Demeter Krupka, DrSc. V letech 2001 – 2007 vykonával funkci rektora prof. PhDr. Zdeněk 

Jirásek, CSc., od 1. března 2007 je rektorem doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (od 24. června 

2011 profesor). V jeho druhém funkčním období od 1. března 2011 vykonávají funkci 

prorektorů doc. RNDr. František Koliba, CSc. (prorektor pro rozvoj, statutární zástupce 

rektora) a prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (prorektor pro vědu a zahraniční styky). 

Prorektorkou pro studijní a sociální záležitosti byla 25. října 2011 jmenována PhDr. Radmila 

Dluhošová. Děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je prof. RNDr. Zdeněk 

Stuchlík, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je doc. Ing. Pavel Tuleja, 

Ph.D., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě je doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.,  

a ředitelem Matematického ústavu v Opavě je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. 

Slezská univerzita v Opavě prošla na počátku třetího tisíciletí náročnou evaluací a je členem 

European University Association. Má uzavřenu smlouvu o spolupráci s řadou zahraničních 

univerzit nejen na evropském kontinentě a snaží se zintenzivnit kontakty zvláště s nejbližšími 

vysokými školami v polském Slezsku. Za tímto účelem byla z její iniciativy ustavena 

Konference rektorů slezských univerzit. Na pracovištích Slezské univerzity v Opavě  

i v Karviné se dobře rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost  

a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Je to 

vysoká škola s příznivým trendem rozvoje a chce dosáhnout kvalitního ocenění i v kontextu 

univerzit Evropské unie. 
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Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 

O fakultě 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se již od svého vzniku v roce 

1990 (tehdy ještě jako součást brněnské Masarykovy univerzity) profiluje jako instituce 

usilující o úzké propojení vysokoškolské výuky s výzkumem. Naplňování této představy se 

liší podle jednotlivých akademických stupňů. Na bakalářské úrovni je kladen důraz na 

diverzifikovanou strukturu oborů vycházejících vstříc trendům moderního vysokého školství. 

Studenti magisterských a doktorských programů jsou zapojováni do samostatného i týmového 

řešení vědeckých problémů.  

 

Doktorské studium na fakultě nabízí obory Historie se zaměřením na české a československé 

dějiny, Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonomní systémy, Korpusová lingvistika se 

zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), Archeologie a Tvůrčí 

fotografie. Fakulta, v rámci personální politiky zaměřené na budoucnost, otevírá prostor 

mladým vědcům s perspektivou kvalifikačního i odborného růstu a současně dbá o jejich 

udržení a další vědecký rozvoj. Získávání střednědobých výzkumných záměrů a evropských 

projektů pomáhá na FPF udržet dlouhodobě budované vědecké týmy a zvyšovat tak 

výzkumný potenciál jejich pracovišť. Průběžné posilování vědeckého výkonu fakulty 

dokládají výstupy mezinárodních vědeckých databází i hodnocení dosahovaná v grantových 

soutěžích. Partnery Slezské univerzity spolupracujícími na společných vědeckých projektech 

jsou české i zahraniční vysoké školy a špičková vědecká pracoviště (Oxford Univerzity, 

SISSA, CERN,CESR, Goteborg Univerzity a další).  

 

Zapojení Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity do vědeckých sítí se odrazilo 

v jejím participování na vzniku a utváření vědeckých center, na jejichž fungování se podílí 

Ústav fyziky. Vedle institucionálního zapojení se na činnosti dalších vědeckých center 

podílejí i jednotliví vědečtí pracovníci. Mezi nejúspěšnější projekty s mezinárodním ohlasem 

se řadí Centrum teoretické astrofyziky a Centrum experimentální jaderné astrofyziky a fyziky. 

Profil přírodovědných oborů na FPF Slezské univerzity zapojených do mezinárodního 

výzkumu doplňuje Ústav informatiky, který se mimo jiné zaměřuje na oblast výzkumu umělé 

inteligence a formálního jazyka. Ústav informatiky FPF SU je jedním z konsorcia partnerů 

centra excelence IT4Innovations, budovaného v rámci OP VaVpI.  

Humanitní obory se zaměřují především na středoevropskou spolupráci ve vědě a výzkumu. 

Vztah lidské society a prostoru a jeho geografické, sociální, kulturní či politické determinanty 

sleduje ve svých výzkumech Ústav archeologie, Ústav historických věd i Ústav bohemistiky  

a knihovnictví, který se pohybuje na poli komparativních přístupů podobě jako Ústav cizích 

jazyků. Úzký mezioborový kontakt pracovišť napomáhá realizaci příznivě oceňovaných 

interdisciplinárních projektů. Konkrétní využití nalezly tyto přístupy při řešení víceletých 

výzkumných záměrů na humanitní i přírodovědné části fakulty.  

 



Orientaci FPF SU na úzké propojení vysokoškolské výuky se špičkovým výzkumem 

potvrzuje akreditace klíčových pracovišť fakulty pro habilitační řízení a pro řízení ke 

jmenování profesorem. Jako první získal oprávnění v roce 1995 tehdejší Ústav matematiky  

a informatiky FPF pro obor Matematika – Matematická analýza. Od roku 2007 má akreditaci 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem také Ústav historie a muzeologie (dnes 

Ústav historických věd) v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. 

Konečně, na základě stanoviska Akreditační komise MŠMT ze 12. – 14. září 2011  

(s přihlédnutím k dlouhodobému záměru Filozoficko-přírodovědecké fakulty) i Ústav fyziky 

je v pořadí třetím odborným pracovištěm na Slezské univerzitě s tímto typem akreditace a to  

v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.  

Fakulta byla nositelem dvou pětiletých výzkumných záměrů řešených na Ústavu fyziky (MSM 

4781305903: Relativistická a částicová fyzika a jejich astrofyzikální aplikace) a Ústavu 

historických věd (MSM4781305905: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy), na 

jejichž výstupy v odborné rovině či v rovině navázané meziinstitucionální spolupráce navazují 

nové evropské projekty pokrývající celé spektrum oborů fakulty.  

 

Specifickým fakultním pracovištěm je Institut tvůrčí fotografie, nabízející výhradně distanční 

studium uměleckých vizuálně orientovaných oborů. I díky špičkovému vědecko-

pedagogickému sboru má z dnes šesti vysokoškolských pracovišť v České republice, 

poskytujících specializované studium fotografie daleko největší počet studentů. Studijní 

programy (bakalářské, magisterské i doktorské) na ITF jsou orientovány velmi univerzálně, 

zahrnují všechny hlavní oblasti fotografie, orientaci ve fotografické a počítačové technice  

a obecně v nových médiích, dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění a dalších 

teoretických předmětech. Díky existenci ITF může FPF SU v praxi uskutečňovat 

interdisciplinární dialog mezi vědeckými i uměleckými obory. Důraz na svobodnou 

komunikaci ve vědě, výzkumu a umění se projevuje i v otevřené komunikaci fakulty  

s veřejností formou speciálních cyklů prezentujících dobrodružství vědy i umělecké tvorby ve 

spolupráci se středními školami, formou univerzity III. věku i ve „dnech vědy“ na Slezské 

univerzitě.  

 

 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě je moderní a dynamická vzdělávací instituce se 

širokou nabídkou profesně i akademicky orientovaných studijních oborů. Neodmyslitelnou 

součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných  

a uměleckých aktivit na špičkové národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou 

nabízeny rozsáhlé možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských institucích. 

Město Opava nabízí studentům specifickou atmosféru pro studium i společenský život  

a bohatou nabídku kulturních akcí i možností sportovních aktivit. Na Filozoficko-

přírodovědecké fakultě je uskutečňována řada oborů bakalářského, magisterského  

i doktorského studia. Na fakultě v aktuálním akademickém roce studuje přes 2600 studentů, 

výuku zajišťují pracovníci osmi vysokoškolských ústavů a dvou kabinetů.  

 

Vědecko – pedagogická pracoviště 

1. Institut tvůrčí fotografie 

2. Ústav archeologie 

3. Ústav bohemistiky a knihovnictví 

4. Ústav cizích jazyků 

5. Ústav fyziky 



6. Ústav historických věd 

7. Ústav informatiky 

8. Ústav lázeňství, gastronomie a turismu 

9. Ústav IT for Innovations 

10. Kabinet tělesné výchovy  

11. Kabinet lektorských jazyků 

 

Vedení fakulty 

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. - děkan fakulty  

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. - proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci 

Mgr. Martin Čapský, Ph.D. - proděkan pro vědu a zahraniční styky 

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D. - proděkan pro informace a rozvoj 

PhDr. Petr Vojtal - předseda akademického senátu fakulty  

Ing. Mgr. Josef Svoboda - tajemník fakulty 

 

  



Institut tvůrčí fotografie 

O institutu 

Institut tvůrčí fotografie se v roce 1990 – po dvaceti letech působení při Svazu českých 

fotografů – stal součástí nově zakládané Slezské univerzity v Opavě, historickém centru české 

části Slezska. Následovaly nejradikálnější změny v jeho dosavadní historii – došlo  

k výraznému rozšíření počtu pedagogů i studentů, do studijních programů bylo začleněno 

mnoho nových předmětů, vybudoval se ateliér, temné komory, počítačová učebna a odborná 

knihovna, navázaly se intenzivní zahraniční kontakty. Dnes má z šesti vysokoškolských 

pracovišť v České republice, poskytujících specializované studium fotografie (fotografii je 

možno také studovat v Praze na FAMU, Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Akademii 

výtvarných umění, v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a ve Zlíně na 

Univerzitě Tomáše Bati) daleko největší počet studentů – kolem 120 v bakalářském studiu  

a zhruba 20 v následném magisterském studiu, otevíraném jednou za dva roky pro 

nejtalentovanější studenty. ITF poskytuje výhradně takzvané kombinované studium. To 

spojuje běžnou formu externího studia s pravidelně pořádanými třídenními konzultacemi, kde 

probíhají přednášky, semináře, besedy s hosty i výstavy, s korespondenčním studiem (studenti 

mohou posílat své práce pedagogům k písemnému hodnocení) a řadou dlouhodobých 

fotografických projektů a krátkodobých workshopů. Zatímco v řadě uměleckých oborů není 

externí studium obvyklé, ve fotografii, kde studenti většinou zpracovávají sami zadané úkoly, 

existuje na řadě zahraničních škol. Vysokoškolskou kvalifikaci tak mohou získat i už 

zavedení profesionální fotografové, kteří by si z různých časových nebo rodinných důvodů 

nemohli dovolit navštěvovat denní studium. K těm, kdo tuto formu studia na ITF výrazně 

podporovali při různých jednáních na Ministerstvu školství a v Akreditační komisi vlády 

České republiky, patřil zakladatel katedry fotografie na pražské FAMU prof. Ján Šmok. 

Studijní program na ITF je velmi univerzální. Jeho absolventi by měli v praxi dobře zvládnout 

všechny hlavní oblasti fotografie, dobře se orientovat ve fotografické a počítačové technice, 

dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění a dalších teoretických předmětech a také byli 

měli být schopni o fotografii fundovaně mluvit a psát. Zatímco v nižších ročnících převládají 

povinná cvičení, ve vyšších ročních se každý student může postupně specializovat na 

výtvarnou fotografii, reportážní a dokumentární fotografii či na široké spektrum užité  

a reklamní fotografie. Důležité místo ve studijním programu mají tzv. klauzurní práce, menší 

výstavní soubory na volné téma, v nichž posluchači mají prokázat svůj talent a autorský 

rukopis. Na závěr bakalářského i magisterského studia probíhají komplexní zkoušky z dějin  

a teorie fotografie a obhajoby praktických i teoretických diplomových prací. Na rozdíl od 

mnohých jiných uměleckých škol, kde k obhajobám stačí odevzdat několikastránkovou 

explikaci praktického díla, se na Institutu tvůrčí fotografie podobně jako na katedře fotografie 

FAMU vyžadují obsáhlé diplomové teoretické práce z dějin a teorie fotografie, v nichž 

studenti musí samostatně vypracovat např. monografii českého nebo zahraničního fotografa, 

vystihnout vývoj některého druhu fotografie ve vymezeném časovém období nebo v určitém 

regionu či fundovaně zpracovat nějaký problém z teorie fotografie apod. Většina 

magisterských prací má rozsah kolem sta stran vlastního textu, existují však i práce podstatně 



rozsáhlejší. Ve svém souhrnu představují mimořádně cenný příspěvek k historii i teorii 

fotografie, který je přístupný širokému okruhu zájemců nejenom ve fakultní knihovně  

v Opavě, ale i v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a v některých případech  

i na internetových stránkách www.itf.cz. Ani většina praktických diplomových prací 

nezůstává skryta ve školním archivu, ale je představována na mnoha výstavách, které ITF 

pořádá. 

Pedagogický sbor má osm kmenových pedagogů, mezi nimiž je jeden profesor (vedoucí 

Institutu Vladimír Birgus, který vyučuje především dějiny fotografie, současnou fotografii  

a barevnou dokumentární fotografii a vede semináře kritiky fotografie), dva docenti (Aleš 

Kuneš, vyučující zátiší, intermediální tvorbu, teorii fotografie a fotografickou ilustraci,  

a Jindřich Štreit, jenž vede cvičení z dokumentární fotografie, podílí se na výuce dějin 

výtvarného umění a vede některé dlouhodobé projekty z dokumentární fotografie) a pět 

odborných asistentů (Pavel Mára učí barevné skladebné postupy, reklamní fotografii, 

ateliérová cvičení a barevnou výtvarnou fotografii, Václav Podestát se specializuje na 

subjektivní dokument, Tomáš Pospěch vyučuje stavbu a skladbu fotografického obrazu  

a některé části dějin výtvarného umění a současného výtvarného umění, a zástupce vedoucího 

Jiří Siostrzonek, jenž přednáší dějiny výtvarného umění v prvních dvou ročnících a dále 

psychologii umění a základy sociologie). Nezastupitelné místo na ITF má čtrnáct externích 

pedagogů, mezi nimiž jsou přední fotografové různých generací (např. Jan Pohribný, Jiří 

Turek, Evžen Sobek, Blanka Chocholová, Antonín Braný) stejně jako odborník v oblasti 

techniky fotografie (Petr Velkoborský), typografie a užité grafiky (Otakar Karlas), digitální 

fotografie (Jiří Votýpka) nebo internetu (Michal Kubíček). Menší spokojenost než úroveň 

pedagogického sboru vyvolává technické vybavení ateliérů a laboratoří, které má ještě daleko 

k ideálu zejména v oblasti digitální fotografie. I tady se však situace postupně zlepšuje. 

Výrazné zlepšení by mělo nastat, až ITF získá několik místností pro další ateliér, pracovnu 

pro digitální fotografii i samostatnou odbornou knihovnu se studovnou. 

O ITF se mnohdy tvrdí, že jeho studijní program akcentuje dokumentární fotografii. Příčinou 

je zřejmě několik výrazných dokumentaristů v řadách pedagogů, dlouhodobé projekty Lidé 

Hlučínska 20. století, Zlín a jeho lidé a Ex oriente lux, v nichž dokumentární fotografie 

dominovala, i mnoho dokumentárně a reportážně zaměřených absolventů a studentů (z těch, 

kteří se v posledních letech výrazněji prosadili, například Jiří Křenek, Evžen Sobek, Tomáš 

Pospěch, Miroslav Němeček, Vít Šimánek, Martin Popelář, David Boukal, Martin Stránský, 

Josef Horázný, Martin Štěrba, Martin Říha, Lenka Šavrdová, Jozef Ondzik, Lucia Nimcová, 

Andrej Balco, Piotr Szymon, Grzegorz Dabrowski, Rafal Milach, Grzegorz Klatka, Pawel 

Supernak aj.). Je pravda, že dokumentární fotografie patří k silným stránkám ITF a do Opavy 

přitahuje například mnoho studentů ze Slovenska a z Polska, kde se jí vysoké školy s výukou 

fotografie příliš nevěnují, ale obdobné úspěchy má ITF i v řadě jiných oblastí fotografie, např. 

aktu a portrétu (Dita Pepe, Jiří Štencek, Jolana Havelková, Karel Špoutil, Filip Habart, Jan 

Branč, Jan Tabery, Branislav Boba, Jakub Dabrowski aj.), klasické i experimentální výtvarné 

fotografie (Igor Šefr, Vojtěch Sláma, Barbora Kuklíková, Petra Benešová, Barbora Krejčová, 

Katarina Hanová, Miloš Vorel, Jan Horník, Marek Hrubý, Andrzej Górski), fotografických 

plakátů (Magdalena Bartkiewicz) apod. Značné rezervy zůstávají ve výsledcích například  



v oblasti módní a reklamní fotografie či digitální fotografie, to je ovšem slabá stránka většiny 

českých fotografických škol i české fotografie vůbec. 

K úspěchům ITF naopak patří dobré uplatnění většiny absolventů v praxi – mnozí z nich 

pracují jako fotografové ve svobodném povolání nebo v různých reklamních agenturách, jako 

fotoreportéři deníků a časopisů (např. Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Instinkt, Xantypa, 

Gazeta Wyborcza, Polityka) nebo jako pedagogové vysokých a středních škol s výukou 

fotografie (jde např. o univerzity ve Zlíně, Ústí nad Labem a Trnavě, Fakultu výtvarného 

umění Vysokého učení technického v Brně, Akademii výtvarných umění v Katovicích, Státní 

vysokou školu divadelní, filmovou a televizní v Lodži, Střední uměleckou školu v Ostravě, 

kde celý pedagogický sbor oddělení fotografie tvoří absolventi ITF aj.); několik se jich věnuje  

i kurátorské práci a historii fotografie. Studenti ITF získali mnoho významných ocenění – 

třeba Evžen Sobek obdržel Grand prix v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio 

Photography v Ósace, kde měl i autorskou výstavu, ve stejné soutěži získal Rafal Milach  

2. a Martin Říha 3. cenu, Ditě Pepe-Hornsteinerové a Janu Vacovi byla v Německu udělena 

cena Kodaku pro mladé fotografy a samostatně vystavovali na veletrhu Photokina v Kolíně 

nad Rýnem, Jiří Křenek získal v soutěži Czech Press Photo grant primátora hlavního města 

Prahy, Jozef Ondzik a Lucia Nimcová obdrželi grant Institutu pro veřejné otázky v Bratislavě 

apod. 

Výuka na ITF zatím probíhá jen v češtině, mezi minulými i současnými posluchači ITF 

bychom však kromě početných skupin studentů ze Slovenska (ve školním roce 2002–2003 to 

bylo 19 posluchačů) a z Polska (celkem 20 studentů) našli i menší skupiny a jednotlivce  

z Německa, Itálie, Irska, Francie, Švýcarska, USA, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska  

a Srbska, kteří česky uměli nebo se naučili. Nejužší kontakty ze všech zahraničních škol má 

ITF s katedrou fotografie na Akademii výtvarných umění v Poznani, která ze značné míry 

převzala studijní program ITF ve vlastním dálkovém studiu. S touto školu podepsala Slezská 

univerzita v roce 2002 dohodu o spolupráci, která dovršila dosavadní intenzivní vzájemné 

návštěvy skupin pedagogů a studentů i výměny studijních materiálů a výstav (např. v bývalém 

císařském zámku v Poznani proběhla řada individuálních výstav pedagogů, studentů  

i absolventů ITF; loni se tam uskutečnila repríza velké přehlídky tvorby všech pedagogů ITF, 

práce poznaňských studentů byly zase představeny ve Slezském zemském muzeu v Opavě,  

v ostravské galerii Opera byla uvedena retrospektiva zakladatele poznaňské katedry fotografie 

prof. Stefana Wojneckého). Pedagogové ITF často vedou v zahraničí fotografické dílny  

a vystupují na fotografických kongresech a sympoziích nebo pracují jako kurátoři 

fotografických výstav; v zahraničí byla vydána řada jejich knih. 

Institut tvůrčí fotografie má ze všech českých fotografických škol nejrozsáhlejší výstavní  

i publikační činnost. Už mnoho let připravuje program fotografických výstav v Galerii Opera 

v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde uvádí expozice předních českých  

i zahraničních fotografů (např. René Burri, Martin Parr, Paul den Hollander, Martin Kollár, 

Andrej Bán, Josef Koudelka, Václav Chochola, Miloň Novotný, Dana Kyndrová, Jan Šibík), 

tematické výstavy (Hořká léta – Evropa 1939–1947 očima českých fotografů, Česká 

fotografie 90. let, Letem českým světem, Mladá slovenská fotografie) i přehlídky prací svých 

studentů. Od letošního roku obdobným způsobem připravuje program v Kabinetu fotografie 



Domu umění v Opavě. Uspořádal rovněž mnoho dalších výstav, např. na Měsících fotografie 

v Bratislavě, Moskvě a Kyjevě, na Mezinárodních fotografických dnech v Hertenu nebo  

v různých muzeích a galeriích v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Chebu, 

Würzburgu, Mnichově, Cáchách, Paříži, Popradu, Katovicích, Wroclawi, Bialystoku, 

Vilniusu, Kaunasu i jinde. Vydává také řadu skript (nejnověji například Čítanku z teorie 

fotografie, sestavenou Alešem Kunešem a Tomášem Pospěchem), bulletin Listy o fotografii, 

jenž přináší řadu materiálů z historie a současnosti fotografie, teorie fotografie nebo 

fotografické pedagogiky a je distribuován i na Slovensku a v Polsku, a internetový časopis 

www.photorevue.com, publikující aktuální recenze výstav a knih, rozsáhlejší teoretické stati  

i některé studentské seminární práce. To vše přispívá k tomu, že Institut tvůrčí fotografie na 

Slezské univerzitě patří k zavedeným a respektovaným fotografickým školám a že se o něm ví 

i daleko za hranicemi České republiky. 

  



Ústav archeologie 

O ústavu 

Ústav archeologie (do začátku r. 2009 Archeologické oddělení Ústavu historických věd) 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě byl založen k 1. 1. 1995, jako 

v pořadí třetí archeologické univerzitní pracoviště v českých zemích po Praze a Brnu. 

Formálně toto pracoviště vzniklo především jako organizační zázemí nového bakalářského 

studijního oboru "Středověká archeologie", otevřeného v akademickém roce 1994/1995. Jeho 

založení však zároveň podtrhlo svébytnou úlohu Slezska (horního Poodří) v rámci archeologie 

českých zemí, která odráží specifiku zeměpisnou (tři základní geografické části českých zemí 

- Čechy, Morava, Slezsko) i obecně historickou a archeologickou (především organické 

spojení se zbytkem Slezska, dnes polským), zvláště znatelnou v období pravěku a středověku. 

Ústav archeologie také svým způsobem spojuje vysokoškolskou archeologii Moravy (Brno)  

a jižního Polska (Kraków, Wrocław). V současné době má Ústav archeologie šest studijních 

oborů, pět pregraduálních a jeden postgraduální - doktorské studium Archeologie. Působí zde 

tři interní vyučující na plný úvazek, více než dvě desítky externích vyučujících, t. č. 174 

posluchačů pregraduálního studia a 16 posluchačů doktorského studia. Má vlastní knihovnu, 

vlastní sborník Acta archaeologica Opaviensia, pořádá mezinárodní konference, má intenzivní 

domácí i zahraniční spolupráci, kromě výuky vyvíjí i rozsáhlou vědeckou činnost. 

  



Ústav bohemistiky a knihovnictví 

O ústavu 

Ústav bohemistiky a knihovnictví sdružuje oddělení literární vědy, lingvistiky, knihovnictví, 

kulturní dramaturgie a audiovizuální tvorby. Všech pět oddělení má výrazně humanitní 

zaměření. Mezioborové vazby (včetně dílčích přesahů mimo humanitní vědy u vybraných 

témat) jsou pro vědeckou i pedagogickou činnost nutností.  

Společným tématem vědeckého zaměření jsou texty, jejich vlastnosti a funkce. Text je chápán 

jako prostředí, jež spoluvytváří veškeré sociální jevy obklopující člověka.  

Výzkumy sledují okolnosti vzniku textu, jeho realizaci (vizualizaci a digitalizaci) i percepci.  

  



Ústav cizích jazyků 

O ústavu 

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (ÚCJ 

FPF SU) čítá tři pracoviště, a sice Oddělení anglistiky a amerikanistiky, Oddělení 

germanistiky a Oddělení italistiky a latiny. Všechna tři pracoviště nabízejí studijní programy 

v rámci filologie a učitelství, a to ve formě denního i kombinovaného studia.  Studenti zde 

procházejí důkladnou průpravou v jazykovědných, literárních a didaktických disciplínách; 

značná pozornost je po celou dobu studia věnována také zvyšování praktických jazykových 

dovedností a kompetencí. V současné době lze na ÚCJ FPF SU studovat programy 

bakalářské, magisterské i doktorské. Na ÚCJ FPF SU v minulosti působili nebo stále působí 

renomovaní a kvalifikovaní odborníci čítající taková jména, jako profesoři Josef Hladký, Aleš 

Svoboda, Josef Jařab, Zdeněk Masařík či Norbert Wolf. Nezpochybnitelné výsledky přináší 

také partnerství s Julius-Maximilians-Universität Würzburg, které existuje již 15 let. Studenti 

i vyučující se dále zúčastňují výukových a studijních mobilit na celé řadě dalších evropských 

univerzit, např. v Německu, Itálii či Irsku. Také v oblasti vědy vykazuje ÚCJ FPF SU 

pozoruhodné výsledky, a to jak v publikační činnosti, tak i v oblasti organizace a pořádání 

vědeckých konferencí, jejichž výstupy jsou opublikovány na prestižní Web of Science. 

Profilovou tematiku zde tvoří korpusová lingvistika ve sféře jazykovědné a otázky kulturní 

plurality, diaspory a migrace ve sféře literárně-vědné.  

  



Ústav fyziky 

O ústavu 

Ústav fyziky je od roku 1991 součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 

v Opavě a nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu  

a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na 

mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální 

teorií a moderními technologiemi. 

Mezi poskytované bakalářské obory studia patří Astrofyzika, Monitorování životního 

prostředí, Počítačová technika a její aplikace a od akademického roku 2009/2010 také nový 

obor Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na ÚF studovat 

obory Teoretická fyzika a Učitelství fyziky-matematiky pro SŠ. Dále Ústav nabízí možnost 

doktorského (Ph.D.) studia v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Absolventi magisterského 

studia mohou vykonat státní rigorózní zkoušku v oblasti teoretické fyziky a získat titul doktor 

přírodních věd (RNDr.). Vedle výše zmíněných vzdělávacích činností se Ústav spolupodílí na 

celoživotním vzdělávání formou přednášek Univerzity třetího věku. 

Součástí studia je možnost zahraničních stáží. Erasmus a jiné výměnné programy umožňují 

studentům i zaměstnancům ÚF strávit semestr na jedné ze zahraničních partnerských institucí 

v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku či jiné zahraniční zemi. 

Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, pedagogické aktivity Ústavu jsou neoddělitelně 

spjaty s vědeckou činností na poli teoretické i aplikované fyziky. Ta se v oblasti teoretické 

fyziky zabývá teorií gravitace, teorií elementárních částic, kvantovou teorií pole a jejich 

aplikacemi v astrofyzice a kosmologii; dále pak kvantovou fyzikou molekul a jejich 

aplikacemi. Výzkum je soustředěn na elektromagnetické procesy silně interagujících částic, 

inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů 

(černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků) a v neposlední řadě také na teorii 

akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader. 

Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, 

statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací. 

V experimentální fyzice se výzkum zaměřuje v oblasti optiky a optoelektroniky na 

interferometrii a holografii. V oblasti ionizujícího záření pak na detekci a dozimetrii, migraci 

radionuklidů ve složkách životního prostředí a na softwarovou i hardwarovou realizaci 

monitorovacích systémů.  

V současné době je ÚF řešitelem několika grantových projektů v oblasti relativistické fyziky  

a astrofyziky, částicové astrofyziky a kvantové subjaderné fyziky. Zmíněné projekty jsou 

realizovány ve spolupráci s Akademií věd ČR, Univerzitou Karlovou v Praze a Českým 

vysokým učením technickým v Praze. Relevantní vědecké výstupy jsou publikovány ve 

významných impaktových časopisech a výsledky práce jsou prezentovány na prestižních 

mezinárodních konferencích. Ústav rovněž úzce spolupracuje s řadou významých 



zahraničních vědeckých pracovišť například v Polsku, Francii, Švédsku, Dánsku, Anglii, Itálii 

a USA. 

Relativistická astrofyzikální skupina tvořená vědeckopedagogickými pracovníky a studenty 

ÚF každoročně pořádá již tradiční workshop RAGTime věnovaný problémům současné 

relativistické astrofyziky zaměřené na fyziku černých děr a neutronových hvězd. V rámci 

workshopu se uskutečňují cenná setkání s předními představiteli světové astrofyzikální 

komunity. 

  



Ústav historických věd 

O ústavu 

Ústav historických věd se řadí mezi odborná pracoviště, která vznikla až po roce 1989 a jeho 

počátky jsou pevně spojené s podporou ze strany Masarykovy univerzity v Brně. Už na 

podzim roku 1990 byly pod její záštitou otevřeny první studijní obory a vznikla také Katedra 

historie rozšířená v březnu 1992 na Ústav historie a muzeologie. 

O další tři roky vznikl v jeho rámci i Archeologický seminář postupně přetvořený na 

samostatné oddělení. Těsný kontakt příbuzných oborů se přirozeně odrazil ve specifické 

náplni studijních oborů akreditovaných na Slezské univerzitě, ve kterých je kladen důraz na 

interdisciplinární spolupráci jednotlivých vědních disciplín a projevuje se i v badatelské 

profilaci ústavu. Vedle dlouhodobé výzkumné orientace na slezské dějiny, zohledněné  

v současné době řešením příslušného Výzkumného záměru MŠMT, se velmi dynamicky 

rozvíjí výzkum ovlivněný přístupy kulturních dějin, zaměření na moderní dějiny i na oblast 

ochrany kulturního dědictví a jeho prezentace. 

Na archeologickém pracovišti se rozvíjí jak mediaevální archeologie, tak studium 

neolitických kultur a kultur doby bronzové. Od roku 2008 ústav přijal název Ústav 

historických věd a jeho vnitřní struktura je tvořena Oddělením historie, Oddělením 

muzeologie a památkové péče a Oddělením archeologie. V současné době je Ústav 

historických věd plně akreditovaným pracovištěm s právem konat rigorózní, habilitační  

i profesorská řízení v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny  

a rigorózní řízení v oboru Archeologie. 

  



Ústavu informatiky 

O ústavu 

Ústav informatiky byl zřízen k 1. lednu 1998 jako pedagogické a vědecko-výzkumné 

pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Aktivity ústavu lze shrnout do 

následujících kategorií: 

 pedagogicko-výchovná činnost, 

 vědecko-výzkumná činnost, 

 sledovatelská a dokumentační činnost, 

 organizační, osvětová a popularizační činnost. 

Pedagogicko-výchovná činnost se soustřeďuje především na zabezpečení výchovy odborníků 

v oblasti informatiky a výpočetní techniky na bakalářském a magisterském stupni 

vysokoškolské výuky a na odbornou garanci úvodních informatických bloků pro jiné studijní 

programy. Kromě toho ústav organizuje jiné formy studia a kurzů, určené zájemcům, kteří již 

mají ukončené jiné než informatické vysokoškolské studium, především středoškolským 

učitelům, kteří mají zájem o rozšíření své aprobace o informatiku. V rámci výchovné práce je 

věnována pozornost zejména odborné a vědecké práci s talentovanými studenty. 

Vědecko-výzkumná činnost členů ústavu se zaměřuje na oblast teoretické informatiky 

(zejména na teorii formálních jazyků a automatů a na teorii gramatických systémů), umělé 

inteligence a umělého života (včetně umělých neuronových sítí, genetických algoritmů, fuzzy 

přístupů a umělé evoluce) a její aplikace (především při tvorbě znalostních systémů a při 

programování robotů a jejich společenstev), na oblast nestandartních (zejména emergentních  

a molekulárních) výpočtů a na oblast informační vědy (včetně počítačového zpracování 

přirozeného jazyka). Pro vědeckou práci členů ústavu, studentů a hostů FPF SU je k dispozici 

v podmínkách ČR unikátní laboratoř pro robotické experimenty s několika robotickými 

platformami a příslušným emulačním softwarem. Výsledky vědecké práce jsou publikovány  

v prestižních mezinárodních časopisech a referovány na významných mezinárodních 

konferencích. Mnoho z nich má významnou mezinárodní citační odezvu. 

Sledovatelská a dokumentační činnost je zaměřena na oblasti, ve kterých jsou pracovníci 

ústavu pedagogicky a/nebo vědecky aktivní. Ústav předplácí několik stěžejních 

mezinárodních časopisů (některé jako jediné pracoviště v ČR) a soustavně rozšiřuje svůj 

informační fond o nové knižní a multimediální tituly zapadající do jeho pedagogického  

a vědecko-výzkumného profilu. 

Organizační, osvětová a popularizační činnost pracovníků ústavu se soustřeďuje na: 

 členství v redakčních radách mezinárodních časopisů Acta Cybernetica, Computing 

and Informatics, Grammars, Journal of Experimental and Theoretical Artificial 

Intelligence  

a Neural Network World,  



 působení v přípravných a programových výborech řady vědeckých konferencí a jiných 

typů profesionálních setkání (např. European Conference on Artificial Life - ECAL 

2005, European Conference on Cognitive Science, International Conference on 

Computational Cybernetics - ICCC 2005, atd.), 

 poskytování rozhovorů a zpracovávání příspěvků pro prostředky masové informace 

(televizní a rozhlasové programy, časopisy, přednášky pro laickou veřejnost), 

 autorství vědecko-popularizační a jiné literatury určené pro širší veřejnost.  

Kolektiv sestávající z pracovníků Ústavu informatiky FPF SU je od roku 2002 členem 

Evropského konsorcia pro molekulární počítání (EMCC). 

  



Ústav lázeňství, gastronomie a turismu 

O ústavu 

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu zajišťuje výuku bakalářského studijního oboru 

Lázeňství a turismus v sídle Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě  

a v konzultačním středisku v Táboře, a to v souladu se studijním plánem dle platné akreditace. 

Jedná se o profesní bakalářský obor, jehož hlavním posláním je výchova kvalifikovaných 

absolventů, uplatňujících se v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a realizace 

volnočasových aktivit v cestovním ruchu, zvláště v lázeňství a turismu. 

Odborná výuka je zaměřena dle studijního programu na gastronomii, hotelnictví a turismus, 

přičemž patřičná pozornost je věnována rovněž problematice lázeňství. Pro výuku odborných 

předmětů je využíváno Gastronomické centrum. Získané teoretické znalosti a praktické 

dovednosti studentů jsou prověřeny v rámci odborných praxí, realizovaných zejména  

v lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, cestovních agenturách  

a turistických informačních centrech. 

Úkolem ústavu je zajistit kvalitní profesní přípravu budoucích pracovníků ve studovaném 

oboru tak, aby byli schopni naplnit požadavky trhu práce a byli připraveni na stále rostoucí 

nároky lázeňské klientely i účastníků cestovního ruchu. 

  



Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovation 

O ústavu 

IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního 

výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit 

koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout 

jejich rozvoje. 

Hlavním přínosem projektu CE IT4Innovations je vytvoření unikátní struktury národního  

a mezinárodního významu zaměřené na klíčové oblasti vědy a výzkumu, jakými jsou rozvoj 

informační společnosti, vývoj vestavných systémů, inovativní medicína a nanotechnologie  

a v neposlední řadě také informačních technologií samotných. Projekt Centra excelence 

IT4Innovations také představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových 

kapacit z oblasti informatiky a výpočetní matematiky s cílem zajistit rozvoj celé řady 

moderních a progresivních technologií. Vznik takového centra evokuje další poptávku po 

nových sofistikovaných službách, které by bez takové výzkumné infrastruktury národního 

významu nebylo možné realizovat. Tímto způsobem vytváříme základnu pro těsné sepětí 

základního a aplikovaného výzkumu s jasně specifikovaným dopadem do inovací. 

Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 

Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně  

a Ústav geoniky AV ČR. 

  



Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 

O fakultě 

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) byla založena 

v roce 1990 a patří mezi dvě historicky nejstarší součásti Slezské univerzity v Opavě. 

Specializuje se na vzdělání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních 

studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví. Ve 

vzdělávacím procesu je kladen důraz na dosažení vysoké odbornosti absolventů 

v jednotlivých studijních oblastech, jazykovou vybavenost a v neposlední řadě na dostatečné 

praktické zkušenosti získané odbornou praxí v českých i zahraničních firmách a institucích  

a orgánech veřejné správy. OPF uplatňuje evropský kreditní systém (ECTS) a zájemcům 

nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (ukončeného udělením titulu Bc.) 

přes navazující magisterské (se získáním titulu Ing.) po doktorské (jehož absolventi obdrží 

titul Ph.D.). Studium probíhá v prezenční a kombinované formě, u vybraných studijních 

oborů v kombinované formě s e-learningovou podporou. 
 

 

 

  



Katedra cestovního ruchu 

O katedře 

Katedra cestovního ruchu patří mezi nejmladší katedry na fakultě. Vznikla v roce 2008 

a garantuje dva bakalářské studijní obory Ekonomika cestovního ruchu a Hotelnictví.  

Zajištění odborníků z praxe v rámci výuky je velmi potřebné a přínosné, zajišťuje katedře 

přímý kontakt s praxí, možnost využití aktuálních informací a zkušeností jednotlivých 

externistů, kteří pracují v řídících funkcích podniků, možnost konfrontace teorie s praxí, 

možnost účastnit se projektů, exkurzí v podnicích cestovního ruchu, možnost využití kontaktů 

pro získávání praxí pro studenty v rámci předmětů Praktické dovednosti v cestovním ruchu 

a v hotelnictví. 

Odborné přednášky expertů z praxe, které mohou rozšířit obzory studentů a pomoci jim 

orientovat se v problematice a připravit se na cestu vlastního podnikání dále připravujeme. 

V rámci rozšíření probraných témat a zajištění kontaktu s praxí jsou pro studenty 

organizovány akce jako animační výukový zájezd, exkurze, studijní zahraniční cesta apod. 

Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry je důležitou součástí rozvoje katedry. 

Katedra má vydanou již celou řadu odborných publikací, skript, všichni členové katedry jsou 

zainteresováni na přípravě studijních opor pro kombinované studium, o které katedra usiluje, 

podílí se na rozvojových projektech fakulty, mezinárodních projektech (např. KEGA, 

INTERREG), spolupracuje s ostatními katedrami při podávání projektů FRVŠ, spolupracuje 

s univerzitami v cizině (především s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, 

ekonomickou fakultou, katedrou marketingu a katedrou cestovního ruchu, s VŠH v Praze 8, 

VŠE Praha, UFT v Bulharsku, s Univerzitou v Canakkale v Turecku apod.).  

Katedra byla zapojena do výzkumu České centrály cestovního ruchu Czechtourism, do 

projektu Destinačního managementu Moravskoslezského – Hodnocení návštěvnosti 

turistických oblastí v České republice, s agenturou Enterprise p.l.c. v Ostravě spolupracovala 

na projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, s magistrátem města Karviné na projektu 

Zjišťování potřeb ubytovacích kapacit ve městě Karviné apod. Katedra realizuje i vlastní 

výzkum v rámci oboru. 
 

  



Katedra cizích jazyků a komunikace 

O katedře 

Katedra cizích jazyků a komunikace působí na SU OPF od jejího počátku. V průběhu let se 

začala zabývat také komunikací (v létech 2001- 2007 přechodně jako dvě samostatné 

katedry). Orientuje se na odbornou jazykovou a komunikační přípravu posluchačů. Zajišťuje 

výuku dvou světových jazyků: angličtiny a němčiny. Rovněž se zabývá výukou češtiny pro 

cizince  a výuku odborných komunikačních kurzů v cizím jazyce. Předměty jsou vyučovány  

v bakalářských a vybraných navazujících magisterských studijních oborech, a to v prezenční 

i kombinované formě a také v rámci univerzity třetího věku. 

Jazyková příprava 

Jazyková výuka vychází z evropských standardů - ze Společného evropského referenčního 

rámce pro cizí jazyky. Může tak připravit posluchače k mezinárodním zkouškám na 

všeobecné i odborné bázi. 

 Jazyk 1 zahrnuje čtyřsemestrální jazykovou přípravu na úrovni samostatného uživatele 

jazyka /referenční rámec pro popis jazyků - stupeň B 2/. 

 Jazyk 2 zahrnuje čtyřsemestrální jazykovou přípravu na úrovni uživatel základů 

jazyka /referenční rámec pro popis jazyků - stupeň A2/. 

Komunikační příprava 

Cílem výuky je rozvíjet u studentů komunikační kompetence, které jsou v současné době 

nepostradatelnou součástí profesní výbavy každého člověka (vedle kompetencí odborných). 

Studentům  jsou  nabízeny předměty v anglickém a německém jazyce, jejichž podstatnou 

součástí výuky je interaktivní přístup a využívání nových výukových metod. 

 Corporate Communication v anglickém jazyce 

 Media Training v anglickém a německém jazyce 

 European Union Communication v německém jazyce 

 Oral and Written Interaction for the EU, Mündliche und Schriftliche Interaktion 

v anglickém a německém jazyce 

  



Katedra ekonomie 

O katedře 

Katedra ekonomie byla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné zřízena v roce 1991 

a v průběhu následujících let se stala nedílnou součástí struktury SU OPF. Od samotného 

počátku členové týmu katedry zajišťovali nejen výuku předmětů, jež jsou vyučovány ve všech 

studijních programech, ale také výuku předmětů, které jsou úzce odborně zaměřeny, a to 

zejména na oblast evropské integrace, hospodářské politiky, veřejné a regionální ekonomiky 

a oblast ekonomických analýz. Katedra ekonomie je taktéž katedrou garantující obor 

Evropská integrace, jenž je na SU OPF akreditován jak pro bakalářský, tak pro navazující 

magisterský stupeň studia, a to nejen v prezenční, ale také v kombinované formě studia. 

Hlavním posláním katedry ekonomie je příprava erudovaných odborníků nejen 

s odpovídajícími znalostmi teoretické ekonomie, ale také se schopností pohybovat se 

a pracovat ve strukturách Evropské unie. 

Katedru ekonomie v současné době tvoří tým jedenácti interních a čtyř externích pracovníků 

a čtyř interních doktorandů, jejichž kvalifikační struktura a odborné zaměření plně odpovídá 

současným trendům vývoje v oblasti českého vysokého školství. Katedra tak může svým 

studentům nabídnout poměrně širokou škálu předmětů, jež jsou zaměřeny nejen problematiku 

základní a pokročilé ekonomie, ale také na oblast dějin ekonomických teorií, evropské 

integrace, mezinárodní ekonomie a mezinárodních komparací, hospodářské politiky a jejich 

jednotlivých segmentů, veřejné a regionální ekonomie či ekonomických analýz. Pracovníci 

katedry se podílejí na výuce předmětů zařazených do bakalářských, navazujících 

magisterských i doktorských studijních programů, a to jak na Obchodně podnikatelské fakultě 

v Karviné, tak na ostatních fakultách Slezské univerzity, popř. také na dalších českých 

vysokých školách. Úzká spolupráce členů katedry s partnerskými pracovišti na vysokých 

školách v Česku i v zahraničí se projevuje nejen v samotném procesu výuky, ale také ve 

výměně pedagogů působících v komisích u státních závěrečných zkoušek či ve spolupráci na 

řešení vědecko-výzkumných projektů, čímž se dále prohlubuje odborná erudice pracovníků 

katedry. Podrobnější informace o odborném zaměření jednotlivých členů katedry ekonomie 

naleznete v jejich osobních profilech, na něž se dostanete kliknutím jméno příslušného 

pracovníka katedry. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách kek.rs.opf.slu.cz 

  

http://kek.rs.opf.slu.cz/


Katedra financí 

O katedře 

Katedra financí je týmem ve svém oboru vysoce erudovaných vyučujících a výzkumných 

pracovníků. Katedra garantuje tři bakalářské a dva navazující obory. Svou náplní odpovídají 

moderním trendům v oblasti financí a reflektují i požadavky trhu práce. Kromě odborných 

znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím 

způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat a obhájit jej. Katedra 

financí studentům nabízí širokou paletu předmětů orientovaných do oblasti financí, peněžní 

teorie a politiky, platebního a zúčtovacího styku, bankovnictví, pojišťovnictví, firemních 

financí, veřejných financí, finančních trhů, finančního poradenství a mezinárodních financí. 

Výzkumná a pedagogická činnost je na katedře financí rozvíjena v úzké spolupráci s dalšími 

vysokými školami v České republice i v zahraničí. Členové katedry pravidelně publikují 

v impaktovaných a vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících 

z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování monografií (publikovaných 

i v zahraničních vydavatelstvích) a vysokoškolských učebnic a učebních textů. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://kfi.rs.opf.slu.cz/. 

  

http://kfi.rs.opf.slu.cz/


Katedra informatiky 

O katedře 

Se založením Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byla v říjnu 1990 jako jedna ze tří 

kateder zřízena katedra matematiky a informatiky, garantující matematické a informatické 

předměty v bakalářském a později i v magisterském stupni studia. V lednu 1998 vznikly jejím 

rozdělením katedra informatiky a katedra matematických metod v ekonomii.  

Katedra informatiky garantuje bakalářský a magisterský studijní program "Systémové 

inženýrství a informatika" s oborem "Manažerská informatika" a s oborem "Informatika 

v ekonomice". Formy studia jsou prezenční a kombinovaná. 

V oblasti vědy a výzkumu je katedra informatiky zaměřena na informační systémy ve vazbě 

na malé a střední podnikání, environmentální systémy a vizualizační systémy. 

  



Katedra logistiky 

O katedře 

Katedra logistiky patří k nejmladším katedrám Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU 

v Opavě. Byla zřízena v zimním semestru akademického roku 2008/2009 jako odborné 

pracoviště zajišťující nově akreditovaný obor Řízení logistiky prezenční formy bakalářského 

typu studia v rámci studijního programu Ekonomika a management. 

Katedra zajišťuje výuku předmětů Logistika, Distribuční politika, Logistický informační 

systém, Řízení nákupu, Základy spolehlivosti, Základy automatizace, Dopravní logistika, 

Mezinárodní logistika a Výrobní logistika. 

Katedra se rovněž podílí na výuce bakalářských, magisterských i doktorských studijních 

programů fakulty, vedení doktorských, diplomových a bakalářských prací dříve 

akreditovaných oborů OPF v Karviné, v rámci studijního programu Ekonomika 

a management. 

Členové katedry jsou rovněž zapojeni do spolupráce s jinými vysokými školami v tuzemsku 

i zahraničí. Katedra nabízí pořádání odborných kurzů a realizaci projektů pro komerční sféru. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://log.rs.opf.slu.cz/. 

  

http://log.rs.opf.slu.cz/


Katedra managementu a podnikání 

O katedře 

Katedra Managementu a podnikání je základním pedagogickým a vědecko-výzkumným 

pracovištěm OPF SU v Karviné. Je jedním z garantů bakalářského a magisterského studijního 

programu Ekonomika a management. 

Dominantním zaměřením katedry je výuka souborů kurzů: Management, Nauka o podniku 

a Ekonomika podniku, které jako vědní disciplíny objasňují význam teorie a praxe řízení, 

základní cíle a postavení podniku s rozborem jeho hospodářské činnosti. Tyto základní vědní 

disciplíny jsou zajišťovány v řadě kurzů na všech stupních i formách studia. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://kmp.rs.opf.slu.cz/. 

 

  

http://kmp.rs.opf.slu.cz/


Katedra marketingu 

O katedře 

Katedra marketingu působí na fakultě od jejího počátku (v létech 1992/1993 a 1993/1994 

přechodně jako katedra marketingu a managementu). Katedra zajišťuje výuku předmětů 

Marketing, Marketingový výzkum, Ekonomika obchodu, Marketingová korespondence, 

Marketing malých a středních firem, Teorie jakosti, Cenová strategie a taktika, Marketingová 

komunikace, Marketing (in English), Marketing Communication, Marketing of 

Municipalities, Nákupní marketing, Strategický marketing, Mezinárodní marketing, 

Marketing služeb, Obchodní společnosti, Řízení jakosti, Ochrana zájmu spotřebitele, 

Marketing měst a obcí, Marketing finančních služeb. Katedra zajišťuje výuku předmětu 

Strategické marketingové řízení v doktorském studijním programu Podniková ekonomika 

a management. 

Katedra je garantem oboru Marketing a management. Spolu s Katedrou managementu 

a podnikání se podílí na profilujících předmětech bakalářského a magisterského studijního 

oboru Marketing a management a Ekonomika podnikání v obchodě a službách. 

  



Katedra matematických metod v ekonomii 

O katedře 

Katedra se zaměřuje na výuku základních kurzů vysokoškolské matematiky a statistiky ve 

všech formách studia na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF). Základní kurzy jsou 

doplněny nabídkou rozšiřujících kurzů z oblasti metod operačního výzkumu - matematických 

metod v ekonomii a matematické statistiky a jejich aplikaci v oblasti managementu, 

marketingu a obchodu a financí (viz podrobný seznam kurzů zajišťovaných katedrou). 

Katedra se angažuje v přípravě nové distanční formy studia, ve výuce v rámci Univerzity 

třetího věku a pořádá odborné kurzy pro veřejnost. 

Výzkumné aktivity katedry se realizují v oblasti aplikované matematiky a zaměřují se na 

matematické programování v podmínkách neurčitosti (aplikace stochastických a fuzzy 

přístupů), analýzu časových řad, vícekriteriální rozhodování (Analytický hierarchický proces - 

AHP), metody umělé inteligence (genetické algoritmy a neuronové sítě) a jejich aplikace 

v systémech a procesech řízení vztahů se zákazníky CRM a v oblasti malého a středního 

podnikání. 

 

  



Katedra práva 

O katedře 

Vznik katedry práva jako součást fakultního pracoviště Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je datován k roku 2001. V tomto roce akademický 

senát fakulty schválil na návrh děkana fakulty, zřízení pracoviště. 

Katedra práva se svým zaměřením věnuje výuce právních disciplín ve studijních programech 

uskutečňovaných na fakultě. V tomto ohledu jde například o odvětví práva ústavního, 

finančního, správního, občanského a obchodního. Cílem výuky je poskytnout studentům 

obecné i speciální znalosti a dovednosti potřebné pro orientaci v systému práva českého, 

mezinárodního i komunitárního. 

Výuka je zajišťována jednak osobnostmi přednášejícími a zabývajícími se nejen teorií 

a praktickou aplikací práva, ale i podílejícími se na legislativním procesu ČR. Tato 

angažovanost členů katedry přispívá nejen k možnostem získání dalších dovedností pro 

obecný výklad v jednotlivých odvětvích práva, současně i využití poznatků z praxe i podporu 

při vývoji práva ve státě. Poznatky takto získávané, členové katedry uplatňují rovněž v rámci 

poradenství a přednášek pro úředníky územně samosprávných celků, které mají rok od roku 

zvyšující se tendenci. 

To, že katedra práva nastoupila správnou cestu své činnosti, svědčí provázání teorie s praxí, 

kde jedním z výsledků je to, že studenti při výběru témat diplomových prací volí oblast 

právních odvětví. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://kp.rs.opf.slu.cz/. 

  

http://kp.rs.opf.slu.cz/


Katedra společenských věd 

O katedře 

Katedra společenských věd garantuje bakalářské studium - obory ve studijním programu 

Hospodářská politika a správa. Jde o studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Sociální 

management. Dále garantuje magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, 

studijní obory Veřejná ekonomika a správa a Sociální management. Podílí se na výuce ve 

všech dalších studijních programech, akreditovaných na OPF SU. 

Spolupodílí se na organizaci celé řady odborných kurzů pro veřejnost a podnikatelskou sféru. 

Vědeckovýzkumná práce se z velké části vyvíjí v napojení na struktury výzkumu, grantových 

a rozvojových projektů, na OPF a je zaměřena na 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 (včetně napojení na EU) i na prohlubování 

programů výuky, zejména v oblasti veřejné správy a sociálního managementu. 

Katedra spolupracuje s řadou vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť v České 

republice i v zahraničí. 

  



Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit 

O katedře 

Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit je odborným tělovýchovným pracovištěm 

Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. V pedagogické činnosti 

zabezpečuje výuku tělesné výchovy v základním a specializovaném modulu v bakalářském 

studijním programu. Zajišťuje program tělovýchovných aktivit v rámci fakultativní nabídky 

a intenzivních letních i zimních tělovýchovných kurzů. 

Nedílnou součástí katedry tělesné výchovy a jejího programu je činnost vysokoškolského 

sportovního klubu, který je členem České asociace akademického sportu v Praze. 

Ve vědecko-výzkumné činnosti se katedra tělesné výchovy zaměřuje na oblast kondičního 

základu sportovního výkonu v kolektivních sportech. 

Katedra úzce spolupracuje se sportovními kluby a školskými zařízeními regionu a je 

pořadatelem specializovaných seminářů v oblasti výuky lyžování, snowboardingu, sport. her 

atd. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://ktvasa.rs.opf.slu.cz/. 

 

  

http://ktvasa.rs.opf.slu.cz/


Katedra účetnictví 

O katedře 

Katedra účetnictví zajišťuje výuku předmětů z oblasti účetního a daňového práva 

v podmínkách České republiky i v návaznosti na země Evropské unie. Není opomíjen význam 

mezinárodního účetnictví (IFRS, GAAP), auditu, nákladového a manažerského účetnictví, 

účetního poradenství a daňové evidence. Výuka probíhá formou samostatných kurzů (viz 

seznam předmětů katedry) a uskutečňuje se v součinnosti s odborníky z praxe (zejména 

s auditorskou firmou Deloitte). 

Předměty jsou zařazeny do oborů bakalářských i navazujících magisterských studijních 

programů a jsou realizovány v prezenční, kombinované formě i v rámci univerzity třetího 

věku.  

Výzkumné aktivity katedry jsou soustředěny zejména na problematiku účetnictví a daní 

s důrazem na evropskou a celosvětovou harmonizaci. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://kuc.rs.opf.slu.cz/. 

 

  

http://kuc.rs.opf.slu.cz/


Ústav doktorských studií 

O ústavu 

Ústav doktorských studií (UDS) je samostatné pracoviště fakulty, které zajišťuje organizaci 

doktorského studia a vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních programů. 

UDS zajišťuje také koordinaci veškerých obsahových a administrativních aktivit s jinými 

pracovišti, především se školícími pracovišti a s partnerskými institucemi, na kterých jsou 

realizovány aktivity doktorských studijních programů (zahraniční studijní pobyty, účast na 

konferencích a seminářích aj.). 

  



Ústav informačních technologií 

O ústavu 

Ústav informačních technologií (ve zkratce ÚIT) zajišťuje využití informačních technologií 

jak v procesu výuky, tak i při provozu studijních, ekonomickosprávních a administrativních 

agend. 

 

ÚIT spravuje počítačovou síť fakulty, provozuje komplexní informační systém fakulty. ÚIT 

se podílí na výuce informatických předmětů a je zapojen do fakultního výzkumu. 

Podrobnější informace o katedře získáte na webových stránkách http://uit.opf.slu.cz/. 

  

http://uit.opf.slu.cz/


Fakulta veřejných politik v Opavě 

O fakultě 

Od 1. října 2008 má Slezská univerzita další fakultu. Je jí Fakulta veřejných politik v Opavě, 

která vznikla vyčleněním některých studijních programů a odborných pracovišť, které je 

garantují, z Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Novou součást vytvářejí Ústav 

ošetřovatelství, Ústav pedagogických a psychologických věd, Ústav středoevropských studií  

a Ústav veřejné správy a regionální politiky. Studijními programy, které fakulta nabízí, jsou 

Mezinárodní teritoriální studia, Ošetřovatelství, Sociální politika a sociální práce  

a Specializace v pedagogice. 

 

  



Ústav ošetřovatelství 

O ústavu 

Vznik Ústavu ošetřovatelství je datován ke dni 1. září 2006 v souvislosti se zahájením studia 

zdravotnického oboru Všeobecná sestra na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 

2006/2007.  

ÚO garantuje výuku teorie a praxe ošetřovatelství, která má charakter profesněkvalifikačního 

studia. Teoretická výuka zahrnuje základy společenskovědních disciplín; základy 

medicínských disciplín a vědecky koncipovaného ošetřovatelství.  

Praktická výuka studentů je průběžně realizována ve spolupráci s partnerskými 

zdravotnickými institucemi a speciálními pracovišti v Opavě a v rámci Moravskoslezského 

kraje.  

ÚO plní důležitou roli při rozvoji služeb zdravotní péče v kraji, pracuje v mezinárodním 

kontextu a kooperuje se zahraničními partnery s cílem vytvořit „evropskou kulturu kvality“  

v ošetřovatelství. 

  



Ústav pedagogických a psychologických věd 

O ústavu 

Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské 

univerzity v Opavě (ÚPPV FVP SU v Opavě) vznikl rozdělením Ústavu společenských věd 

dne 17. 2. 2003. Ústav připravuje studenty učitelství pro střední školy. Poskytuje jim vzdělání  

v pedagogických, psychologických a aplikovaných pedagogicko-psychologických 

disciplinách. Toto pracoviště je garantem výuky výše uvedených disciplin pro studijní obory 

učitelských kombinací na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě  

a Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě. 

V akademickém roce 2004/2005 bylo zahájeno studium nového bakalářského studijního 

oboru Sociální patologie a prevence v prezenční formě studia, v akademickém roce 

2006/2007 pak v kombinované formě. 

Od akademického roku 2010/2011 ÚPPV realizuje celoživotní vzdělávání (Sociální patologie  

a prevence) kategorie A v Trutnově. V akademickém roce 2012/2013 bylo schváleno otevření 

kurzu celoživotního vzdělávání (Sociální patologie a prevence) kategorie A v Opavě. 

Hlavním směrem vědeckovýzkumných aktivit ústavu jsou „Pedagogické, psychologické  

a sociálně patologické aspekty změn české rodiny 21. století“. Obsahové zaměření je 

primárně orientováno na rodinu v Moravskoslezském kraji, na možnosti jejího rozvoje  

i možná ohrožení. V rámci tohoto hlavního výzkumného směru jsou stanoveny cíle dílčí, které 

budou postupně realizovány a plněny prostřednictvím úkolů, jejichž průběžné výsledky budou 

prezentovány na domácích nebo zahraničních konferencích, ve sbornících nebo odborných 

článcích a publikacích. Stanovené dílčí cíle jsou plánovanými tématy pro vědeckovýzkumné 

projekty GAČR, TAČR a další grantové výzvy. Výzkumný úkol je naplňován na základě 

dílčích výzkumných šetření, jejich rozborem a řešením, je realizována deskripce teoretických 

východisek. 

ÚPPV FVP je v úzkém kontaktu s regionálními institucemi, zvláště při realizaci odborných 

praxí studentů oboru SPP. Řada studentů i absolventů je přímo zaměstnána v odborných 

institucích, s nimiž má fakulta navázanou spolupráci. Propojení teorie a praxe se uskutečňuje 

v personální rovině např. prostřednictvím výuky externích pracovníků, kteří jsou primárně 

zaměstnáni  

v odborné sféře. 

Další rovinou spolupráce je pořádání odborných akcí, na nichž přijímá účast mnoho 

odborníků z praxe (např. každoročně pořádaná konference o rodině ve spolupráci s Dětským 

centrem Čtyřlístek v Opavě, a v roce 2011 první ročník konference „Zvládání současných 

sociálně patologických jevů a rizikového chování“. S řadou odborníků z praxe ÚPPV 

spolupracuje v rámci přednášek cyklu Člověk pod lupou společenských disciplín. 

  



Ústav středoevropských studií 

O ústavu 

Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vznikl  

v prosinci 2011 rozdělením Ústavu veřejné správy a regionální politiky, na kterém do té doby 

bylo možno studovat obor Středoevropská studia v bakalářském i magisterském stupni. 

Osamostatnění ústavu bylo doprovázeno doplněním stávajících možností studia o doktorský 

studijní program Moderní dějiny střední Evropy, čímž se uzavírá ucelená nabídka studia pro 

zájemce o problematiku střední Evropy se zřetelem na její historický, kulturní a sociální 

vývoj, současnou vnitropolitickou situaci či postavení regionu v mezinárodních vztazích. 

Kromě výchovy absolventů se pracovníci ústavu dlouhodobě profilují ve výzkumu moderních 

československých a českých dějin se zaměřením na problematiku politických represí ve 20. 

století, migrací či postavení národnostních menšin ve střední Evropě. Výsledky dosavadního 

výzkumu jsou pravidelně prezentovány v odborné literatuře a na konferencích doma  

i v zahraničí.  

V současnosti nabízí Ústav středoevropských studií tyto obory: 

Bakalářský obor Středoevropská studia poskytuje studentům vědomosti o středoevropském 

politickém areálu v širším historicko-politickém a kulturním kontextu. Studenti budou 

vybaveni základními společenskovědními kompetencemi a díky propojení historických oborů 

se studiem veřejné správy a regionální politiky využijí získané teoretické vědomosti  

a praktické dovednosti v širokém spektru institucí a organizací státního, neziskového  

i soukromého sektoru. Program je v prvé řadě zaměřen na uplatnění absolventů v praxi, avšak 

představuje dostatečně kvalitní východisko pro navazující magisterské studium. 

Magisterský obor Středoevropská studia kvalitativně rozšiřuje znalosti získané na 

bakalářském stupni. Studenti získají hluboký vhled do problematiky středoevropského areálu, 

který bude podpírán znalostmi z oblasti politologie, sociologie, ekonomie, práva a správy.  

Doktorský studijní program Moderní dějiny střední Evropy má za cíl připravit pro další 

výzkumnou dráhu odborníky, kteří budou schopni samostatně analyzovat zejména klíčové 

politické, historické, sociální a národnostní problémy prostoru střední Evropy. 

  



Ústav veřejné správy a regionální politiky 

O ústavu 

Ústav veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Fakulty veřejných politik Slezské 

univerzity (FVP SU) v Opavě byl založen 17. února 2003. Jeho základ tvořilo oddělení 

veřejné správy a regionální politiky tehdejšího Ústavu společenských věd FPF SU, které po 

jeho rozdělení získalo statut samostatného pracoviště, bylo postupně doplňováno novými 

pracovníky a vybaveno potřebným zařízením a technikou. 

Ústav zajišťuje výuku bakalářského oboru Veřejná správa a regionální politika ve formě 

prezenčního a kombinovaného studia, a také výuku navazujícího magisterského oboru 

Veřejná správa a sociální politika. Kromě toho pedagogičtí pracovníci ústavu zabezpečují 

podle potřeby výuku filozofie, etiky, sociologie a práva pro další studijní obory FVP a FPF 

SU v Opavě. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav dvouletý kurz Veřejná správa  

a regionální politika, který probíhá v Opavě, v Táboře a v Trutnově. 

Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou zaměřeny několika směry. V prvé řadě se 

týkají politického a správního vývoje v českých zemích od roku 1945 do současnosti, dále 

problematiky vývoje pohraničních regionů a přeshraniční spolupráce po roce 1989 v kontextu 

evropské integrace a rozšiřování Evropské unie a konečně postavení a práv etnických menšin 

a menšinových skupin. 

Ústav pokračuje v dřívější, již v 90. letech navázané pedagogické a vědeckovýzkumné 

spolupráci s Uniwersytetem Opolskim v Opolí (PL)  a Fachhochschule v Coburgu (SRN),  

k nimž se v roce 2003 přičlenila Wyzsza Szkoła Zarządzania i Administracji v Opolí. 

Spolupracuje také s dalšími univerzitními pracovišti na Ostravsku, především s Katedrou 

společenských věd Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Katedrou veřejné 

ekonomiky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

Spolupráce s Vězeňskou službou ČR – věznicí v Opavě a s Městským úřadem v Hradci nad 

Moravicí je zaměřena na oblast výuky a praxe. 

 

 

 

  



Matematický ústav v Opavě 

O ústavu 

Matematický ústav v Opavě vznikl vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity k 1. lednu 1999. Tento vysokoškolský ústav se spolu s univerzitou podílí na 

uskutečňování bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Matematika. 

Posledně jmenované doktorské studium je akreditováno v oborech Matematická analýza  

a Geometrie a globální analýza. V posledních letech se zájmu posluchačů těší i bakalářský 

obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, jehož akreditaci si vyžádala 

společenská poptávka. 

Postavení Matematického ústavu ve struktuře Slezské univerzity v Opavě je mimořádné 

především v oblasti vědy a výzkumu. Členové ústavu jsou známí svými příspěvky k teorii 

diskrétních dynamických systémů, matematické fyzice, variační analýze a přirozeným 

fibrovaným prostorům. Výsledky jejich práce jsou přijímány na mnoha předních pracovištích 

po celém světě. 

 

  



Oddělení geometrie a matematické fyziky 

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském, magisterském a doktorském studiu  

a na vědecké přípravě studentů matematických doktorských oborů. Konají vědecký výzkum  

v oblasti globální analýzy, diferenciální geometrie, matematické fyziky a v příslušných 

hraničních oborech. 

Oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic 

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se 

také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum  

v oblasti funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic. 

Oddělení reálné analýzy a dynamických systémů 

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu. Podílejí se 

také na výuce a vědecké přípravě studentů doktorských oborů. Konají vědecký výzkum  

v oblasti reálné analýzy a dynamických systémech. 

Oddělení aplikované matematiky 

Pracovníci oddělení se podílejí na výuce v bakalářském a magisterském studiu a zároveň 

zabezpečují odborné činnosti a provoz počítačové laboratoře Macintosh. 

 

 

  



 

 

 

 


