1. Jaké trendy lze očekávat na realitním trhu v roce 2021 a jak na nich vydělat?
Zdroj: kurzy.cz/zprávy ● 10. 1. 2021
Odkaz: https://www.kurzy.cz/zpravy/573550-jake-trendy-lze-ocekavat-na-realitnim-trhu-v-roce-2021-ajak-na-nich-vydelat/
…Ing. Petr Golka … je analytikem a odborným poradcem společnosti RONDA INVEST. Vystudoval obor bankovnictví
na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné, během studia absolvoval výměnný pobyt v rámci
programu Erasmus na Karelia University of Applied Sciences ve Finsku. Petr má 14 letou praxi v bankovnictví a
financích se zaměřením na risk management a produktový management. …

2. Týden v regionech (Ostrava): NASA použila fotografii Slezské univerzity
Zdroj: Týden v regionech (ČT1) ● 9. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/421231100212002tyden-v-regionech/obsah/812211-nasa-pouzila-fotografii-slezske-univerzity
...Týden v regionech (Ostrava): NASA použila fotografii Slezské univerzity - Úřad americké vesmírné organizace NASA
publikoval na svých stránkách snímek pracovníka Slezské univerzity v Opavě. Fotografie nazvaná Galaxie a jižní
nebeský pól...

3. Události v regionech (Ostrava): Nárůst nezaměstnanosti
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 8. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030108-udalosti-v-regionech/obsah/812079-narust-nezamestnanosti
...komentář ke dnes zveřejněným číslům Úřadu práce ČR přidá ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě...

4. Události v regionech (Ostrava): Nárůst nezaměstnanosti
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 8. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030108-udalosti-v-regionech/obsah/812080-narust-nezamestnanosti
...Události v regionech (Ostrava): Nárůst nezaměstnanosti - Živě ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v
Opavě. přidá ekonom Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě. Pěkný večer. -Dobrý večer. -Jak dlouho budou
počty...
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5. Zkoušky online, některé praxe mají stop. Těžký život vysokých škol na Ostravsku
Zdroj: opavsky.denik.cz ● 8. 1. 2021
Odkaz: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/zkousky-online-nektere-praxe-maji-stop-tezky-zivotvysokych-skol-na-ostravsku-20.html
…Jak již bylo zmíněno, některé studijní programy se musejí na čas s praktickou výukou rozloučit. „Naše obory jako
všeobecná sestra, dentální hygiena nebo porodní asistence mají naštěstí pro praktickou výuku výjimku. Vyučujeme však
i umělecké obory, ve kterých jsou praktické dovednosti minimálně stejně důležité jako znalosti. Jedná se o praktické
práce s kamerou, zvukem, střihem, postprodukční práce. Ale také třeba astrofyzikové nemohou provádět svá
pozorování v univerzitní observatoři nebo pracovat s Unisférou. V těchto výukách bude mnoho co dohánět,“ konstatuje
mluvčí Slezské univerzity Karin Martínková. …

6. Nemocnicím kvůli covidu ubývá pracovníků,pomáhají vojáci i medici
Zdroj: zdravotnickydenik.cz ● 8. 1. 2021
Odkaz: https://www.zdravotnickydenik.cz/2021/01/nemocnicim-kvuli-covidu-ubyva-pracovnikupomahajivojaci-i-medici/
…I moravskoslezským nemocnicím chybí až stovky pracovníků. Slezská nemocnice Opava, která má 1250 zaměstnanců,
má nakaženo či v karanténě 110 pracovníků. „Kvůli nedostatku zaměstnanců muselo být uzavřeno také neurologické
oddělení, aby se jeho zaměstnanci mohli věnovat péči o covidové pacienty,“ uvedla mluvčí Monika Kunčarová.
Nemocnice požádala o pomoc armádu a spolupracuje se střední zdravotnickou školou v Opavě a Slezskou univerzitou.
…

7. Zkoušky on-line, bez praxe. Jak opatření zvládají vysoké školy?
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 8. 1. 2021
…Jak již bylo zmíněno, některé studijní programy se musejí na čas s praktickou výukou rozloučit. „Naše obory, jako
všeobecná sestra, dentální hygiena nebo porodní asistence mají naštěstí pro praktickou výuku výjimku. Vyučujeme však
i umělecké obory, ve kterých jsou praktické dovednosti minimálně stejně důležité jako znalosti. Jedná se o praktické
práce s kamerou, zvukem, střihem, postprodukční práce. Ale také třeba astrofyzikové nemohou provádět svá
pozorování v univerzitní observatoři nebo pracovat s Unisférou. V těchto výukách bude mnoho co dohánět,“ popisuje
mluvčí Slezské univerzity Karin Martínková. Podobná je situace i na VŠB-TU. …

8. Vyfotili tři galaxie ...na jižním nebeském pólu
Zdroj: Blesk - Jižní Morava ● 8. 1. 2021
…Hned tři galaxie na jediném snímku! Čeští astronomové Petr Horálek (34) a Josef Kujal (44) vyfotili během expedice v
jihoamerickém Chile jižní nebeský pól. Výsledek jejich práce nyní ocenil i americký Národní úřad pro letectví a vesmír
(NASA) jako prestižní Astronomický snímek dne. Vědecká expedice se za
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podpory Slezské univerzity v Opavě uskutečnila v polovině prosince a jejím cílem bylo úplné zatmění Slunce
sledovatelné z Jižní Ameriky. Kvůli špatným pozorovacím podmínkám v chilském Pucónu, ale i komplikacím spojeným s
pandemií covidu-19 se však tento jev výpravě vyfotit nepodařilo. Domů ale i tak neodjela s prázdnou. …

9. The Days After
Zdroj: idu.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.idu.cz/cs/o-nas/projekty-a-infoportaly/1697-the-days-after
…Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s
Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry
a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci. …

10. Nemocnicím kvůli covidu chybí stovky pracovníků, pomáhají vojáci i medici
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemocnicim-kvuli-covidu-chybi-stovkypracovniku-pomahaji-vojaci-i-medici-649612
... Nemocnice požádala o pomoc armádu a spolupracuje se střední zdravotnickou školou v Opavě a Slezskou
univerzitou. Fakultní nemocnici Ostrava chybí 369 z 3000 zdravotníků. "Snažíme se situaci řešit přesuny z jiných
oddělení ...

11. The Days After – mezinárodní teatrologická online konference
Zdroj: divadlo.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.divadlo.cz/?clanky=the-days-after-mezinarodni-teatrologicka-online-konference
…Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s
Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry
a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci. …

12. Moravskoslezským nemocnicím chybí desítky až stovky zaměstnanců
Zdroj: patriotmagazin.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/moravskoslezskym-nemocnicim-chybi-desitky-az-stovkyzamestnancu
…Slezská nemocnice Opava, která má 1250 zaměstnanců, má aktuálně nakaženo či v karanténě 110 zaměstnanců, což
je podle mluvčí Moniky Kunčarové velký problém.
"Personální situace je hlavním problémem pro rozšiřování kapacit pro covidové pacienty. Kvůli nedostatku
zaměstnanců muselo být uzavřeno také neurologické oddělení, aby se jeho zaměstnanci mohli věnovat péči o covidové
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pacienty," uvedla mluvčí. Nemocnice podle ní žádala o pomoc armádu, ale ta zatím nebyla potvrzena. "Protože
potřebujeme především zdravotnické pracovníky, velmi úzce spolupracujeme se střední zdravotnickou školou v Opavě
a Slezskou univerzitou," uvedla Kunčarová. …

13. Česko je nejhorší na světě, Londýnu hrozí kolaps zdravotnictví, Rakousko zavádí kontroly na
hranicích
Zdroj: msn.com/cs-cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani%C4%8Dn%C3%AD/%c4%8desko-jenejhor%c5%a1%c3%ad-na-sv%c4%9bt%c4%9b-lond%c3%bdnu-hroz%c3%ad-kolapszdravotnictv%c3%ad-rakousko-zav%c3%a1d%c3%ad-kontroly-na-hranic%c3%adch/arBB1cxRP3?li=BBOp1Lr
…Moravskoslezským nemocnicím chybí až stovky pracovníků. Slezská nemocnice Opava, která má 1250 zaměstnanců,
má nakaženo či v karanténě 110 pracovníků. "Kvůli nedostatku zaměstnanců muselo být uzavřeno také neurologické
oddělení, aby se jeho zaměstnanci mohli věnovat péči o covidové pacienty," uvedla mluvčí Monika Kunčarová.
Nemocnice požádala o pomoc armádu a spolupracuje se střední zdravotnickou školou v Opavě a Slezskou univerzitou.
Fakultní nemocnici Ostrava chybí 369 z 3000 zdravotníků. "Snažíme se situaci řešit přesuny z jiných oddělení, například
z těch, kde je provoz redukován z důvodu zastavení plánované operativy," uvedla mluvčí Petra Petlachová. Nemocnici
pomáhají i studenti. …

14. Tuleja (TOP 09): První zasedání byl celkem slušný balík dokumentů
Zdroj: parlamentnilisty.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Tuleja-TOP-09-Prvni-zasedani-bylcelkem-slusny-balik-dokumentu-649506
…Jak jsem již uvedl výše náplní jednání Finančního výboru, byl zejména návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
rok 2021, jehož schválení také výbor po krátké diskusi doporučil. Kromě tohoto zásadního bodu jsme také projednali a
schválili návrh na uzavření smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou, a.s., rozpočet Fondu pro financování
strategických projektů MSK na rok 2021 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2021, poskytnutí
dotace Slezské univerzitě v Opavě a poskytnutí dotace nezpůsobilých výdajů Regionální radě regionu soudržnosti
Moravskoslezsko. Dá se říci, že na první zasedání to byl celkem slušný balík dokumentů. …

15. Očkování na Novojičínsku? V Seniorcentru Petřvald je takřka stoprocentní zájem
Zdroj: novojicinsky.denik.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/ockovani-na-novojicinsku-v-seniorcentru-petrvald-jetakrka-stoprocentni-zajem-20.html
…Očkování podporuje například i rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. „Očkovat se nechám pravděpodobně v průběhu
letních či podzimních měsíců. Důvody jsou poměrně jednoduché, jsem totiž přesvědčen o tom, že v první fázi by,
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vzhledem k počtu dostupných dávek vakcíny, měli být očkování zejména ti, kdo stojí v první linii boje s covidem a
společně s nimi i lidé, patřící do nejohroženějších skupin,“ míní. …

16. Osobnosti: očkování může být jízdenkou do normálního života
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 7. 1. 2021
…Očkování podporuje například i rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. „Očkovat se nechám pravděpodobně v průběhu
letních či podzimních měsíců. Důvody jsou poměrně jednoduché, jsem totiž přesvědčen o tom, že v první fázi by,
vzhledem k počtu dostupných dávek vakcíny, měli být očkováni zejména ti, kdo stojí v první linii boje s covidem a
společně s nimi i lidé, patřící do nejohroženějších skupin,“ míní. A jak nahlíží na možné nežádoucí účinky vakcíny?
„Jako u každé „novinky“, tak i v tomto případě jsou samozřejmě obavy na místě a jsou lidem zcela přirozené. Na druhé
straně ale musím říci, že dle mých informací nejsou příslušné vakcíny úplnou novinkou, ale jsou postaveny na
vakcínách, které byly v minulosti testovány na jiných virech,“ dodává rektor. …

17. Úřad NASA publikoval snímek opavské univerzity
Zdroj: astro.cz ● 7. 1. 2021
Odkaz: https://www.astro.cz/clanky/multimedia/urad-nasa-publikoval-snimek-opavske-univerzity.html
…Na Nový rok, 1. ledna 2021, publikoval americký úřad NASA jako prestižní astronomický snímek dne s názvem
fotografii „Galaxies and the South Celestial Pole“ (Galaxie a jižní nebeský pól), jehož autory jsou Petr Horálek a Josef
Kujal. Snímek vznikl během expedice za úplným zatměním Slunce 14. prosince 2020 do Chile za podpory Fyzikálního
ústavu SU v Opavě a mezinárodního projektu Solar Wind Sherpas Univerzity na Havaji. …

18. Jestli nepůjdeš k tabuli, vyskočím z okna
Zdroj: Rodina a škola ● 7. 1. 2021
…Jan Hrabec. Narodil se v roce 1983 ve Zlíně. Mládí prožil na Slovácku v Uherském Brodě.
Na Slezské univerzitě v Opavě vystudoval matematiku a dějepis. Pracoval v energetické společnosti ČEPS, v současné
době učí na mezinárodní škole Square. Je ženatý, má tři děti. …

19. Události v regionech (Ostrava): NASA použila fotografii opavské univerzity
Zdroj: Události v regionech (ČT1) ● 6. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionechostrava/421231100030106-udalosti-v-regionech/obsah/811672-nasa-pouzila-fotografii-opavskeuniverzity
...Události v regionech (Ostrava): NASA použila fotografii opavské univerzity. Úřad americké vesmírné organizace NASA
publikoval na svých stránkách snímek pracovníka Slezské univerzity v Opavě. Fotografie nazvaná "Galaxie a jižní
nebeský...
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20. The days after - mezinárodní online teatrologická konference
Zdroj: idu.cz ● 6. 1. 2021
Odkaz: https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1696-the-days-after-mezinarodni-onlineteatrologicka-konference
…Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s
Pražský Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry
a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci. …

21. Události v regionech plus (Ostrava)
Zdroj: Události v regionech plus (ČT1) ● 6. 1. 2021
Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plusostrava/421231100020106-udalosti-v-regionech-plus
...Úřad americké vesmírné organizace NASA publikoval na svých stránkách fotografii pracovníka Slezské univerzity v
Opavě. Snímek nazvaný Galaxie a jižní nebeský pól vznikla loni v prosinci během expedice do Chille. ...

22. Astronomický snímek dne podle NASA má opět české autory
Zdroj: novinky.cz ● 6. 1. 2021
Odkaz: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/astronomicky-snimek-dne-podle-nasa-ma-opet-ceskeautory-40346978
... situaci z důvodu pandemie koronaviru se podařilo týmu za podpory mezinárodního projektu Solar Wind Sherpas,
Univerzity na Havaji, Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě a Vysokého učení technického (VUT) v Brně
vycestovat do Chile za...

23. Úřad NASA publikoval snímek opavské univerzity
Zdroj: patriotmagazin.cz ● 6. 1. 2021
Odkaz: https://www.patriotmagazin.cz/urad-nasa-publikoval-snimek-opavske-univerzity
... - mezinárodní projekt Solar Wind Sherpas, Univerzita na Havaji, Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě a Vysoké
učení technické v Brně. "Expedice se potýkala s nejrůznějšími logistickými problémy už dlouho před samotným
vycestováním, nakonec...
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24. Nová publikace vypráví o opavském kongresu v roce 1820
Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník ● 6. 1. 2021
...Obsahovou pestrost publikace zajistil desetičlenný tým historiků ze Slezské univerzity, Slezského zemského muzea,
Zemského archivu a Národního památkového ústavu. Své zdroje čerpal nejen z regionálních sbírek...

25. Proč studovat právě na opavské obchodce?
Zdroj: Deník - příloha Severní Morava ● 6. 1. 2021
...studium je ti plně otevřeno. Až 70 % absolventů naší školy pokračuje ve studiu na vysoké škole. Naše škola je také
fakultní školou jednak Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, jednak Fakulty veřejných politik Slezské univerzity ...

26. Kam na vysokou školu? Vyberte si správně!
Zdroj: Deník - příloha Severní Morava ● 6. 1. 2021
..., vyberte si správně! A pokud se netoužíte rozplynout v anonymitě velkoměsta, zvažte studium v zajímavém koutu
naší republiky - Slezsku. Slezská univerzita, přestože patří mezi menší vysoké školy, nabízí ke studiu pestrou škálu 66
studijních oborů...

27. Fotografie opavské univerzity zaujala NASA, na Nový rok ji zveřejnila jako snímek dne
Zdroj: zpravy.aktualne.cz ● 5. 1. 2021
Odkaz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/fotografie-opavske-univerzity-zaujala-nasa-na-novy-rok-jizv/r~1391e1544f7a11ebb0f60cc47ab5f122/
…Fotografie opavské univerzity zaujala NASA, na Nový rok ji zveřejnila jako snímek dne. Úřad americké vesmírné
organizace NASA publikoval snímek opavské univerzity. Fotografie nazvaná Galaxies and the South Celestial Pole
(Galaxie a jižní nebeský pól) vznikla loni v prosinci během expedice do Chile za úplným zatměním Slunce. Autory jsou
fotografové Petr Horálek a Josef Kujal. …

28. NASA
Zdroj: denikn.cz ● 5. 1. 2021
Odkaz: https://denikn.cz/minuta/531297/
…Fotografům se podařilo cestu uskutečnit i v době omezení souvisejících s epidemií koronaviru. Podpořilo je několik
institucí – mezinárodní projekt Solar Wind Sherpas, Univerzita na Havaji, Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě a
Vysoké učení technické v Brně. „Expedice se potýkala s nejrůznějšími logistickými problémy už dlouho před samotným
vycestováním, nakonec se jí Chile podařilo dostat,“ řekl Horálek. …
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29. FIALOVÁ: Co přinese nový rok, nikdo neví. Já už vím, že nejistota může být fajn
Zdroj: lidovky.cz ● 5. 1. 2021
Odkaz: https://www.lidovky.cz/lide/fialova-co-prinese-novy-rok-nikdo-nevi-ja-uz-vim-ze-nejistota-muzebyt-fajn.A210104_125255_lide_ape
…Narodila se v Ostravě. Souběžně se studiem herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudovala také Obchodní
akademii, obor Veřejná správa (oboje v roce 2008). Poté vystudovala obor Veřejná správa a regionální politika
na Slezské univerzitě v Opavě (absolvovala v roce 2012) a současně vstoupila do prvního divadelního angažmá v
Severomoravském divadle Šumperk a za dvouleté angažmá získala cenu Miloše Movnara za nejlepší herečku roku
2011. …

30. Škola slaví století úspěšného vzdělávání v zemědělství
Zdroj: Opavský a Hlučínský Region ● 5. 1. 2021
…Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě je součástí Trvalé vzdělávací základny
Ministerstva zemědělství ČR, trenérskou školou brněnské Mendelovy univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého. V rámci projektů spolupracuje se Slezskou univerzitou v Opavě i s ostravskými vysokými školami. U
veřejnosti nejenom z opavského regionu, věhlasně proslula tradičními akcemi Advent na zemědělce a Dny mládat. …

31. Mendelovo gymnázium v době covidové nezahálí
Zdroj: Region Opavsko ● 5. 1. 2021
…Ani pandemie nezabránila pokračování v projektu Moderní výzvy lidstva, který gymnázium organizuje ve spolupráci
s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity pro studenty i veřejnost. „V rámci přednáškového cyklu jsme diskutovali s
Markem Orko Váchou, generálem Petrem Pavlem, Bobem Kartouzem, připravujeme online přenos s Radkinem
Honzákem a Danielou Drtinovou,“ říká ředitelka Monika Klapková a dodává: „Pro žáky základních škol jsme uspořádali
Přírodovědnou soutěž…

32. Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století
Zdroj: culturenet.cz ● 4. 1. 2021
Odkaz: https://www.culturenet.cz/akce/eticka-dilemata-industrialni-a-post-industrialni-spolecnosti-vdivadle-20-a-21-stoleti/
…Ke 100. výročí premiéry hry RUR v Národním divadle v Praze pořádá Institut umění – Divadelní ústav společně s
Pražský Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Společností bratří Čapků, Českými centry
a Slezskou univerzitou mezinárodní online teatrologickou konferenci. …
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33. Gymnázium Karviná - úvodní stránka
Zdroj: gym-karvina.cz ● 4. 1. 2021
Odkaz: https://www.gym-karvina.cz/?ida=1230&ido=4
…Maisha Františová, ze třídy 2. B zvítězila v mezinárodní soutěži studentů středních škol, kterou
pořádala Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě. Soutěžilo 101 prací a Maisha zvítězila ve své kategorii
s prací na téma: Jak správně naložit s výhrou 5 milionů. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. …

34. Navraťme se k normálu, přejí do roku 2021 osobnosti Moravskoslezského kraje
Zdroj: impuls.cz/regiony ● 4. 1. 2021
Odkaz: https://www.impuls.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/moravskoslezsky-kraj-rok-2021-anketaprani-osobnosti.A210104_112005_imp-moravskoslezsky_kov
…Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě. Přeji si, aby byl rok 2021 rokem pozitivních změn, které se dotknou
všech oblastí našeho života. Změn, které nám umožní vrátit se k „nudnému standardu“. K životu, jehož součástí jsou
osobní setkání s přáteli, večery strávené u sklenky dobrého moku v restauracích či nočních klubech, návštěvy kulturních
představení nebo sportovních událostí. Jako věčný optimista věřím, že rok 2021 nám všechny tyto obyčejné radosti opět
nabídne. …

35. O „trochu zapomenuté“ historii
Zdroj: Prostějovský večerník ● 4. 1. 2021
…Jiří Pernes (* 4. července 1948 Svitavy) je moravský historik, politik moravské národnosti, v roce 2010 (od dubna do
května) působil jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Vystudoval v letech 1966 až 1972 český jazyk a
dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně a v letech
1978 až 1980 na téže škole postgraduální studium muzeologie. V roce 1996 získal vědecký titul Dr. (ekvivalent Ph.D.), v
roce 2008 se habilitoval s prací Krize komunistického režimu v Československu v padesátých letech 20. století
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě a stal se docentem pro obor Historie se zaměřením na
české a československé dějiny. …
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