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Naši studenti už mají zásluhou projektu k dispozici na videu šest set hodin přednášek
Projekt Zkvalitnění výuky a poskytovaných
služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č.
CZ.1.07/2.2.00/29.0005), jehož hlavním řešitelem je Ing. Petr Korviny, Ph.D., míří do svého
finále. Než ale přijde březen roku 2015, kdy musí
být všechny předpokládané aktivity dokončeny
a my se budeme moci seznámit se závěrečným
hodnocením celé tříleté práce, ohlédneme se za
nejaktuálnějšími posuny směrem k vytyčeným cílům jednotlivých klíčových aktivit. S proběhlými
akcemi a posuny v rámci projektu, jakož i s dalšími projektovými výstupy se zájemci mohou seznámit na stránkách http://projekty.slu.cz/svp/.
Před dokončením je už druhý výtah, který bezbariérově zpřístupní univerzitní budovu. V rámci
klíčové aktivity č. 1 (KA 1) Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU se po Bezručově náměstí 13 v Opavě podařilo rozjet stejný
záměr i v Karviné. Součástí záměru spojeného se
změnou užívání části areálu Na Vyhlídce se už
začalo pracovat na zřízení výtahu, který umožní
především studentům bezbariérovou dosažitelnost nových kolejí a učeben, jež v původním objektu vznikly. Realizaci umožnilo zejména snížení
výsledných nákladů na stavbu prvního výtahu v

Opavě a ochota Obchodně podnikatelské fakulty
podílet se na stavbě výtahu i v Karviné.
Také ve druhé klíčové aktivitě (KA 2) - Poradenská a informační podpora - se navázalo na
předchozí práci. V rámci úspěšně navázané spolupráce se zahraničním expertem Mr. Derekem
Davidsonem, vedoucím Střediska pro podporu
studentů University of Edinburgh, se v prázdninových dnech vydali na pracovní cestu za kanál
La Manche zástupci projektového týmu. Vedoucí Akademické poradny Slezské univerzity Mgr.
Petr Rypl a Mgr. Rostislava Němec, Ph.D., hodnotí svoji cestu jako mimořádně prospěšnou. „Za
významnou považujeme zejména osobní poznání
a vzájemnou diskusi s pracovníky na různých univerzitních pozicích, zejména vedoucích jednotlivých Středisek pro podporu studentů. Osobní
zkušenosti jsou nad všechny teoretické poučky
a skotští odborníci jich už mají opravdu hodně,“
chválí si návštěvu Petr Rypl s tím, že zkušenosti
Skotů na půdě péče a podpory o studenty se specifickými potřebami jsou prozatím přece jen širší,
než je tomu v Opavě a Karviné, a tak cesta na
ostrovy rozhodně nebyla jen formálním výletem,
ale skutečnou pracovní aktivitou s náročným programem.

Na zkušenou do Skotska vyjel i Mgr. Rostislav Němec, Ph.D., který právě stojí před univerzitní knihovnou
v historickém kampusu Napier University of Edinburgh
Foto: Petr Rypl

Již za několik dní se řešitelé s Derekem Davidsonem sejdou znovu, tentokrát bude místem pobytu skotského experta univerzitní město Karviná.
Spolupráci projektu s Akademickou poradnou
Slezské univerzity v rámci KA 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se SVP rozhodně nelze
hodnotit jen jako teoretickou. Naopak. Díky
tomuto „spojenectví“ se podařilo a daří získávat
pro poradnu důležité přístrojové a softwarové vybavení. „Po vzájemné domluvě byly jako zatím
poslední pro akademickou poradnu zakoupeny
dataprojektor a dvě plátna a také software pro
podporu výuky znevýhodněných studentů. V nejbližší době pak ještě předáme speciálně softwarově vybavené notebooky pro studenty se specifickými potřebami,“ konstatuje hlavní řešitel Petr
Korviny.
V návaznosti na to se daří neustále rozšiřovat počet zaznamenaných přednášek, seminářů a workshopů. „Získali jsme prostor pro natáčení dalších
osmi předmětů z výuky, takže celkový počet videozáznamů z výuky pořízených v rámci projektu
zabírá už na padesát předmětů a celkový objem
pořízených záznamů se blíží 600 hodinám. Videa
jsou dostupná na adrese http://media.slu.cz, některá po zadání jména a hesla, jiná jsou volně
k dispozici,“ popisuje posun Petr Korviny.
Skutečností se už také stalo plánované školení
univerzitních zaměstnanců k tvorbě titulků pro
tyto pořízené videozáznamy, které se uskutečnilo na začátku října. „Školení bylo zaměřeno na
schopnost samostatně vytvářet text převodem
z hlasu pomocí technologie automatizovaného
převodu, zakoupené právě z projektu. Dosud
nám titulky dodávala externí firma,“ vysvětlil
hlavní řešitel.
Čtvrtá klíčová aktivita Virtuální vzdělávací
knihovna (KA 4) se také pomalu blíží do svého finále. „Prvních dvě stě z univerzitní knihovny
Slezské univerzity vybraných publikací prochází
digitalizačním procesem a čištěním, na spadnutí
je rovněž zprovoznění webového rozhraní programu Kramerius IV, určeného pro zpřístupnění
nejen těchto naskenovaných a digitalizovaných
publikací v on-line podobě,“ říká závěrem Petr
Korviny.
Martin Kůs
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Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

I se zaváděním muzikoterapie získali účastníci projektu na podporu expresivních terapií ve výuce
v Moravskoslezském kraji řadu cenných zkušeností
Foto archiv
V rámci projektu „Podpora zavádění expresivních
terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK“ byly realizovány kurzy
expresivních terapií se zaměřením na muzikoterapeutické a arteterapeutické techniky. Dále
byl během letošního roku realizován workshop
s irskou lektorkou Norrie Louise Ross. Workshop
byl zaměřen na využití arteterapie v komunikaci
s neverbálními hendikepovanými klienty. Tyto
kurzy a workshopy byly primárně zaměřeny na
zvýšení kompetencí zaváděcích lektorů, avšak
těchto kurzů se zúčastnili také další učitelé ze
škol se zaměřením na speciální pedagogiku.
V rámci projektu jsme se v neděli 21. září v odpoledních hodinách se zavádějícími pedagogy
z moravskoslezského kraje vydali na Slovensko,
kde byla naplánovaná zahraniční stáž.
V pondělí 22. září jsme navštívili Speciální základní školu s mateřskou školou internátní v Liptovském Jánu. V komplexu bývalých Svatojánských koupelí nás vřele přivítal pan ředitel Mgr.
Vladimír Klement. Následovala prohlídka prostor
– rehabilitační místnosti, tělocvičny, místnosti
určené k bazální stimulaci a v neposlední řadě i
jídelny. Nahlédli jsme také do výuky několika tříd.
Děti nám pod vedením paní učitelky předvedly, co
všechno se za pouhé 3 týdny naučily. Zhlédli jsme
divadelní představení pohádky O šípkové Růžence, poslechli si písničky, básničky a nakonec si
děti zahrály některé z didaktických her. Rovněž
se děti pochlubily svými výrobky z hodin výtvarné
výchovy a arteterapie. V odpoledních hodinách
jsme byli blíže seznámeni s počítačovým a softwarovým vybavením místnosti bazální stimulace. Měli jsme možnost vidět praktickou ukázku
dechového cvičení klienta i trénink pozornosti a
paměti pomocí speciálního softwarového programu. Čeští zavádějící pedagogové si na oplátku
připravili ukázku z muzikoterapie, během níž seznámili děti s netradičními hudebními nástroji.
V úterý 23. září nás pan ředitel provedl oddělením mateřské internátní školy. Byli jsme seznámeni s tím, jak probíhá muzikoterapie a bibli-

oterapie a prohlédli jsme si prostory určené ke
spaní. Nakonec jsme ještě nahlédli do místního
snoezelenu, který je určen k senzorické stimulaci
a psychické i fyzické relaxaci dítěte.
Ve středu 24. září jsme se přesunuli do Nových
Zámků, kde jsme ráno navštívili Soukromou
spojenou školu s organizačními složkami: Soukromou speciální základní školu a Soukromou
základní školu pro žáky s autizmem. Školou nás
ochotně provedla paní ředitelka Mgr. Anita Nagyová. Postupně jsme navštívili všechny prostory
a nahlédli jsme do všech devíti tříd, kde měli jsme
možnost seznámit se s profesionálním a pečlivě
propracovaným výukovým systémem, výukovými
materiály, rehabilitačními technikami a mimo jiné
i terapiemi. Byli jsme obohaceni praktickou ukázkou terapií v moderně vybaveném černém i bílém snoezelenu a ukázkou výuky tělesné výchovy.
V odpoledních hodinách měli čeští a slovenští pedagogové příležitost vyměnit si navzájem své dal-

ší profesní zkušenosti. Druhý den, ve čtvrtek 25.
září, nám ještě byla umožněna prohlídka chráněné dílny. V prostorech katakomb kláštera jsme
viděli keramickou dílnu, práci na tkalcovském
stavu, výrobu hliněných předmětů nebo relaxační
zahradu na dvorku.
Pátek 26. září, poslední den naší stáže, jsme věnovali návštěvě hlavního města Bratislavy, kde
nám v Domově sociálních služeb pro děti a dospělé SIBÍRKA svůj čas věnovali paní ředitelka
Mgr. Martina Betinová a Rastislav Ollé. Středisko je zaměřeno pro těžce a vícenásobně postižené klienty. Prohlédli jsme si celé zařízení, ubytovací místnosti, rehabilitační místnost a také bílý i
černý snoezelen. Veškeré prostory byly ozdobeny
obrazy pocházejícími z arteterapeutických cvičení a rovněž chodby byly vybaveny nejrůznějšími
pomůckami, například komunikačním zvukovým
panelem. V odpoledních hodinách jsme se vrátili
zpět do České republiky.
Za celou dobu pobytu se nikomu z účastníků nestal žádný úraz a vše proběhlo v pořádku. Zaváděcí pedagogové nabyli spoustu nových poznatků
a zkušeností, které jim zajisté usnadní jejich nelehkou práci ve speciálních školách.
Zkušenosti, které zaváděcí lektoři partnerských
škol získali během výše zmíněných vzdělávacích
aktivit, již několik měsíců úspěšně aplikují na
svých školách. V rámci zavádění těchto expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami získávají zaváděcí pedagogové neocenitelné
zkušenosti, jichž bude využito v aktuálně připravované metodice, a své zkušenosti prezentovali
na závěrečné konferenci, která proběhla 8. října
2014. Na zmíněné konferenci se představilo celkem 6 odborníků, jejichž příspěvky přinesly mnoha přítomným účastníkům nový pohled na používání těchto terapeutických technik ve výuce.
V posledních dvou měsících nás čeká ještě poslední aktivita, kterou je dvoudenní workshop se
zahraniční lektorkou, který bude zaměřen na muzikoterapie.
Zuzana Brachaczková, Pavel Kalivoda

Ze závěrečné konference projektu v Moravské kapli Domu umění v Opavě

Foto archiv
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Natáčení s pacienty si ze strany řešitelů projektu vyžaduje velkou dávku ohleduplnosti
Zjednodušeně řečeno, natáčení a zveřejnění výukových videí. To je významná část jedné z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v
Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005).
Pod názvem aktivity KA 03 - Inovace předmětů modernizací didaktických
pomůcek respektující potřeby studentů se SVP - se ale (mimo jiné) skrývá
velký kus práce s kamerou a dlouhá řada hodin nad střižnou, které ve svém
finále umožní studentům být prostřednictvím zvuku i obrazu „u toho“.
„Naší nejnovější aktivitou je natáčení bloku videozáznamů pro výuku předmětů v oboru Všeobecná sestra, který se vyučuje na Fakultě veřejných
politik v Opavě,“ říká hlavní řešitel projektu Ing. Petr Korviny, Ph.D.
Aktuálně projektový štáb pracuje na výukových videích, která mají studentům přiblížit péči o děti a jsou zaměřena na postupy a praxi při ošetřování
novorozenců až batolat do jednoho roku věku. Prioritně mají za úkol přiblížit psychomotorický vývoj v jednotlivých obdobích těchto nejmenších pacientů. Vlastní natáčení probíhá na základě uzavřené smlouvy a za dodržování
příslušných předpisů v opavském Dětském centru Čtyřlístek, příspěvkové
organizaci.
Natáčení výukových videí pro zdravotníky není totiž pro pořizovatele vůbec
jednoduché. Práci jim komplikuje zejména legislativa. Složité je tak nejen
domlouvání natáčecích scén, ale občas také získání souhlasu pacienta či
jeho zákonného zástupce, při práci samotné pak volení takového pohledu
kamery, aby na jedné straně vyčerpávajícím způsobem zaznamenala potřebný úkon, ale současně aby scéna nebyla pro figuranta nelichotivá a natáčení
traumatizující. „Natáčet se skutečnými pacienty si vyžaduje velkou ohleduplnost, na videích se tak například snažíme nezabírat obličeje, a pokud už
není jiná cesta, alespoň je v následné postprodukci upravíme, aby dotyčný
nebyl poznatelný,“ popisuje praxi P. Korviny s tím, že se v nemocnicích bude
natáčet průběžně a vše musí být dokončeno do 28. února příštího roku.

Natáčená videa pro výuku předmětů ve studijním oboru Všeobecná sestra
(studijní program Ošetřovatelství) popisují péči o malé pacienty od narození
do věku jednoho roku
Foto: screenshot z videa
„Vše probíhá za pomoci odborných pracovníků Slezské univerzity a za stálého monitoringu lékařů. Celkem by mělo vzniknout deset ucelených výukových materiálů věnovaných dětem do jednoho roku. Připravujeme také
dalších, přibližně padesát videí v délce okolo pěti minut, věnovaných různým
lékařským oborům a ošetřovatelské praxi. Ta se budou realizovat především
ve Slezské nemocnici v Opavě a v Městské nemocnici Ostrava,“ popisuje
závěrem hlavní řešitel projektu Petr Korviny rozsah natáčení videí se zdravotnickou tematikou.
Martin Kůs

Stáže vědeckých pracovníků projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě“
Od počátku roku 2014 jsme začali v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0007 realizovat plánované čtyřměsíční stáže postdoktorandů na renomovaných zahraničních pracovištích.
Již v minulém čísle Projektilu, které bylo Centrem řízení projektů Slezské univerzity v Opavě
vydáno v červnu, jsme informovali o návratu
dvou postdoktorandů ze stáží, a to dr. Metty Padmavathi (z Indian Institute of Technology Madras, Chennai, Indie) a dr. Lenky Rucké
(z University of Florida v USA). V uplynulém monitorovacím období své zahraniční pobyty ukončili také zbývající dva postdoktorandi zapojení do
projektu, a to dr. Natascha Neumaerker a dr.
Jesús Bueno Miró.
První z nich, dr. Natascha Neumaerker, se vrátila

zpět do Opavy na začátku července. Pro svou
stáž si vybrala pracoviště na Universitat Autónoma de Barcelona ve Španělsku. Její výzkumná
práce byla zaměřená na problematiku dynamických systémů, která úzce souvisí s výzkumem
prováděným na Matematickém ústavu Slezské
univerzity v Opavě. Na tamní univerzitě spolupracovala s významnými vědeckými pracovníky,
mimo jiné např. s profesorem Armengolem Gasullem.
Poslední postdoktorand, jehož návrat k vědecké
činnosti na ústavu informatiky jsme očekávali, byl
dr. Jesús Bueno Miró. Ten si pro své působení
zvolil University of Sussex ve Velké Británii, a
to konkrétně Sackler Centre for Consciousness
Science. Jde o multidisciplinární pracoviště za-

měřené na studium nervového systému, teoretického a počítačového modelování a informatiky.
Během pobytu se zabýval zejména výpočetními
aspekty modelů využívaných v léčbě schizofrenie.
Jeho vědecké působení sledoval a konzultacemi
podporoval prof. Anil Seth. Dr. Bueno Miró ve
svém výzkumu pokračuje i nadále po svém návratu na Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě.
Všichni vědečtí pracovníci absolvováním stáží nejenže splnili jednu část ze svých povinných výstupů, ale rovněž získali nové kontakty, které budou
využívat jak do konce projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě“, tak i ve
svém dalším vědeckém působení.
Jana Hajíčková

Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit na Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě a její Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit je součástí Evrospké sítě servisních center (EURAXESS).
Kancelář vznikla díky projektu Kancelář podpory mezinárodního výzkumu
a mobilit v Moravskoslezském kraji (LE14009), jehož hlavním řešitelem
je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Slezská univerzita
v Opavě a Ostravská univerzita v Ostravě jsou pak při řešení projektu jejími
partnery.
Kancelář zprostředkovává služby týkající se podmínek vstupu do České republiky a pobytu v ní, podmínek pro získání pracovního povolení, podmínek

zdravotního a důchodového pojištění, daňových povinností a možnosti využití sociálního systému v České republice.
Dále kancelář poskytuje zahraničním vědcům a výzkumníkům i jejich rodinám praktické informace týkající se každodenního života, ubytování v
Opavě a informuje o integračních akcích s cílem stmelit komunitu vědců a
výzkumníků v Moravskoslezském kraji. Odkaz na Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit naleznete na http://www.slu.cz/slu/cz/veda-azahranicni-styky/euraxess
Yvona Kaniová, Lucie Jandová
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Inovace studijních programů na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
Projekt Inovace studijních programů na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné ve své finální podobě obsahuje značné množství
přesně vymezených ukazatelů kontroly postupu řešení. Kromě monitorovacích indikátorů vycházejících z Národního číselníku indikátorů s jejich
jednoznačnou definicí pro naplňování, strukturovaně po jednotlivých klíčových aktivitách, kvantifikuje své závazky tak aby bylo možno naplnit jeden
z důležitých požadavků na projekty OP VK a to je možnost zpětné vazby
na určení efektivity vynaložených finančních prostředků. Vzhledem k této
skutečnosti byla a je problematika naplňování monitorovacích indikátorů
průběžně řešena s řídícím orgánem. Nikoliv pouze formou předávání průběžných a mimořádných zpráv, ale i neustálou konzultací s řídícím orgánem,
v našem případě projektovým a finančním manažerem (Mgr. R. Cetlem, Bc.
P. Vodenkovou a Ing. A. Karmazínem). Tato úzká součinnost napomohla
nejen k upřesnění způsobu dokladování plnění jednotlivých monitorovacích
indikátorů, ale také k jednoznačnému výkladu „úspěšnosti“ podpořených
osob. Byl tak vytvořen základ pro úspěšné obhájení projektu na úrovni
závěrečného auditu projektu, schválení závěrečné monitorovací zprávy a
finální kontrolu administrativy Evropské komise.
Náš projekt „Inovace studijních programů na Slezské univerzitě, Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné“ (dále jen INO_F) měl stanoveno sledování
celkem 13 monitorovacích indikátorů. Kromě nich se v projektové žádosti
řešitelský tým zavázal ke splnění celé řady dalších ukazatelů, které dokladují
postup plnění cílů jednotlivých klíčových aktivit projektu.
Monitorovací indikátory 6.43.18 a 6.43.10: Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu (Počet nově vytvořených/inovovaných produktů) byl dominantním prvkem kontroly produkce řešitelského
týmu INO_F. Sem jsme započítávali „nově vzniklé a inovované studijní
opory“. Proces vzniku studijních opor byl sjednocen formou formální úpravy
dle jednotné šablony, jednoznačnou dedikací na projekt INO_F, vypracováním 2 nezávislých recenzí, formou zveřejnění v LMS MOODLE a přípravou
pro tisk. Celkem vzniká s podporou projektu 121 studijních opor. Rozdělení
dle kateder vzniku ukazuje graf č. 1.

v České republice i zahraničí. Touto formou bylo podpořeno na 553 pracovníků Slezské univerzity v Opavě, z toho 400 žen a 153 mužů. Zahraniční konference a stáže za podpory projektu INO_F absolvovalo 87 osob,
z toho 62 účastníků doložilo účast certifikátem a dosud je doloženo 47
článků těchto konferencí. Po návratu z konferencí bylo realizováno 39 workshopů na jednotlivých katedrách. Konferencí pořádaných v ČR se účastnilo
105 podpořených osob, 83 účastníků doložilo certifikát o absolvování a
bylo doposud publikováno 41 odborných článků, jejichž vznik byl podporován projektem INO_F. Formou platby za absolvování školení a odborných
kurzů včetně jazykové přípravy a stáží bylo podpořeno 66 akademických
pracovníků.
V rámci projektu byly hrazeny následující služby: náhrady Per Diems pro
zahraniční přednášející, odměny za přednáškovou činnost pro tuzemské
přednášející, úhrady recenzí na studijní opory a odborné články, autorské
smlouvy atd. Projekt INO_F podpořila na 214 poskytovatelů služeb a cílový ukazatel byl překročen o téměř 100.
V indikátorech 7.46.65 jsou evidováni úspěšně podpoření pracovníci v dalším vzdělávání a v 7.41.55 jsou evidováni úspěšně podpoření studenti v počátečním vzdělávání. Definice „úspěšnost“ je výhradně na žadateli. V našem
případě jsme za úspěšně podpořené studenty považovali ty, jež absolvovali
výuku inovovaných předmětů a následně splnili podmínky pro udělení zápočtu anebo byli hodnoceni známkou A – E u zkoušky. Celkem bylo úspěšně
podpořeno 17 101 studentů v počátečním vzdělávání a také tento monitorovací indikátor byl po konzultacích navýšen z původních 10 000.
Definice úspěšně podpořených pracovníků v dalším vzdělávání se postupně
tvořila v kooperaci s řídícím orgánem. „Úspěšnost“ je dokládána doložením
certifikátu o absolvování vzdělávací akce (kurzy a školení), účastnickým
listem vzdělávací akce či workshopu (u nás workshop ATHOS RIV), publikováním článku v rámci konferencí s dedikací na projekt INO_F. Na
základě těchto obhájených pravidel pojímání „úspěšné podpory“ byl i tento
indikátor naplněn.
Řešitelskému týmu a jeho spolupracovníkům z řad zaměstnanců Slezské
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se dařilo
průběžně a dle původního harmonogramu naplňovat jednotlivé závazky vyplývající z projektové žádosti. V mnoha případech přistoupilo, po dohodě
s řídícím orgánem, k navýšení monitorovacích indikátorů. V současnosti jsou
sledované monitorovací indikátory a další kvantifikované závazky splněny.
Jiří Helešic

Vzdělávací archeologický workshop v Olomouci

Počet studijních opor dle kateder
Kromě již zmíněných studijních opor bylo v rámci projektu INO_F inovováno anebo nově vytvořeno celkem 183 předmětů.
Monitorovací indikátory s označením 7.41.20 – 62 a 7.41.55-65 se všechny
vztahují k počtům podpořených. V rámci projektů OPVK se do této kategorie započítávají zástupci cílových skupin, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané v počátečním vzdělávání. Výuky inovovaných
studijní plánů a přednášek tuzemských i zahraničních expertů se účastnilo
22 154 studentů z toho 16 002 žen 6 152 mužů. Původní monitorovací ukazatel měl hodnotu 15 000 podpořených osob, a na naši žádost byl navýšen
na 20 000 formou podstatné změny projektu.
Další cílovou skupinou byli výzkumní, pedagogičtí a akademičtí pracovníci
- zaměstnanci Slezské univerzity v Opavě. Ti byli podporováni formami:
účast na výuce a workshopech zahraničních a tuzemských expertů, účast
na vzdělávacích akcích jiných subjektů, financovaná účast na konferencích

Z červnového workshopu na pracovišti o. p. s. Archaia

Foto archiv

V prostorách pracoviště obecně prospěšné společnosti Archaia Olomouc
se 24. června uskutečnil v pořadí již 6. archeologický vzdělávací workshop.
Významným hostem byl Dr. Michał Wojenka z Jagelonské univerzity v Krakově, který seznámil účastníky s problematikou středověkých opevněných
objektů v oblasti Malopolska. Stěžejní ukázkou setkání bylo především využití volně dostupných lidarových dat, které v poslední době byly na území
Polska zpřístupněny a slouží především k vyhledávání nových archeologických lokalit.
Denisa Řezníčková
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Také další ročník letních škol Matematického ústavu v Opavě proběhl úspěšně
Letos v září pořádal Matematický ústav v Opavě
třetí ze série letních škol orientovaných na dvě
základní témata, která sám úspěšně rozvíjí. Jedná
se o problematiku dynamických a integrabilních
systémů. Letní školy jsou realizovány jako jedna z klíčových aktivit projektu Rozvoj vědeckých
kapacit Matematického ústavu Slezské univerzity
v Opavě. Témata přednášek jsou volena tak, aby
doplňovala a rozšiřovala zaměření výzkumu realizovaného Matematickým ústavem. Letní školy
byly organizovány v posledních třech letech se
záměrem, který měl kromě odborné náplně také
poskytnout zaměstnancům MÚ možnost setkat
se s dalšími výzkumnými pracovníky působícími
v dané oblasti.
V tomto roce naše pozvání přijali významní odborníci, Michał Misiurewicz z Indiana UniversityPurdue University Indianapolis a Sergiy Kolyada
z National Academy of Sciences of Ukraine, kteří přednášeli na letní škole zaměřené na dynamické systémy s názvem Silesian Mathematical
Summer School in Opava, Dynamical Systems:
Selected Topics. Jako přednášející na letní škole
z integrabilních systémů The Third Summer
School on the Geometry of Differential Equations přijali v letošním roce naše pozvání Andrey
Mironov působící v Sobolev Institute of Ma-

Přednáška prof. V. Lychagina v kurzu Diferenciální invarianty
thematics a Valentin Lychagin z University of
Tromsø.
Letní školy byly, stejně jako v loňském roce,
pořádány souběžně, a to v hotelu Petr Bezruč
v Malenovicích. V součtu se obou letních škol
zúčastnilo více než 60 studentů doktorského studia a akademických pracovníků, přičemž více než
třetina účastníků byla ze zahraničí.
Jednalo se o poslední letní školu, která byla po-

Foto archiv

řádána v rámci výše zmíněného projektu s podporou programu OPVK. Jsem přesvědčen, že to,
co, jsme od letních škol očekávali, bylo rozhodně
naplněno a dokonce překročeno. Dovoluji si vyjádřit naději, že se nejednalo o poslední aktivitu
tohoto druhu, kterou náš ústav organizoval a že
se v budoucích letech ještě vyskytne příležitost
k opětovnému setkání vyznavačů dynamických a
integrabilních systémů.
Karel Hasík

Spuštění Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátkem července 2014 byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze
výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Jedná se o veřejně přístupný portál, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje veřejnosti prohlížet, stahovat a
za určitých podmínek rovněž bezplatně využívat výstupy (neboli produkty)
vzniklé s přispěním OP VK. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které
byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VK, a zajištění jejich
většího praktického využití v rámci celého vzdělávacího systému České republiky.
Tato databáze je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Základní informace o projektech a jejich produktech jsou přístupné všem návštěvníkům
bez rozdílu, tedy včetně neregistrovaných uživatelů. V případě zájmu o
samotné produkty a jejich konkrétní využití, např. jako materiál při výuce,

je však zapotřebí se nejprve registrovat a vyslovit souhlas s podlicenčními
podmínkami. Je třeba zdůraznit, že materiály umístěné v databázi jsou
autorská díla chráněná autorským zákonem.
V databázi jsou uveřejněny nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie,
učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry apod. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi. V obecné rovině se
jedná o materiály, které jsou přenositelné (tzn. bezprostředně využitelné i
mimo původní projekt) a cíleně využitelné pro účely vzdělávání.
Vytvořené výstupy budou vzhledem k jejich množství v projektech OP VK
(více než 10 tis. projektů) do databáze nahrávány postupně. Plánovaným
termínem pro uveřejnění všech relevantních produktů je 31.12. 2015.
Databáze výstupů projektů OP VK je dostupná přes tento webový portál,
případně přes odkaz http://databaze.op-vk.cz/. Zdroj: www.msmt.cz
Yvona Kaniová

Workshop Aplikace informačních a komunikačních technologií v archeologické praxi I
V rámci realizace projektu Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí (CZ.1.07/2.2.00/28.0014) se
13. května tohoto roku konal 4. mezinárodní workshop s názvem Aplikace
ICT v archeologické praxi, pořádaný
Ústavem archeologie a společností
Archaia Olomouc o.p.s. V rámci spolupráce s Archeologickým ústavem
v Nitře proběhly v Opavě přednášky
zaměřené na praktické ukázky využití
ITC v pracovní praxi archeologa. Nosným tématem příspěvků bylo využití
geofyzikálních metod při povrchovém
průzkumu krajiny.
Účastníci workshopu Aplikace ICT v archeologické praxi I

Hlavní pořadatel akce, Mgr. Peter
Kováčik, PhD., uvedl celou vzdělávací akci ze strany Slezské univerzity a
představil studentům i ostatním posluchačům nitranské kolegy, kteří se
zaměřili na ukázku využití ICT. Pracovníci Slezské univerzity se ve svých
příspěvcích zaměřili na dosavadní stav
výzkumu v oblasti Moravské brány a
návštěvníci workshopu tak získali nejen přehled o dosavadních přínosech
archeologického bádání, ale i znalosti
o nových moderních technologiích a
jejich aplikacích v terénním výzkumu.
Foto archiv
Denisa Řezníčková
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Projekt Inovace studijních programů na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné ve finiši
Ve dnech 28. - 29. srpna 2014 se v hotelu Dakol v Petrovicích u Karviné uskutečnila závěrečná odborná konference projektu OPVK Inovace
studijních programů na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě
v Karviné (CZ.1.07/2.2.00/28.0017).
Tento projekt, známý na OPF pod pracovním názvem INO_F vznikl v průběhu jara 2011, kdy byla podána projektová žádost. Vlastní projekt začal
1. listopadu 2011 a nyní 31. října končí. Závěrečná konference projektu se
uskutečnila s mottem „Inovace v terciárním vzdělávání a trh práce“. Hlavním
cílem konference bylo prezentovat výsledky jednotlivých klíčových aktivit na
katedrách OPF za celou dobu projektu a porovnat tyto výsledky s trendem
zaměstnanosti a požadavky na vzdělání absolventů ze strany Úřadu práce
Moravskoslezského kraje. Dalším cílem konference bylo seznámení všech
účastníků s organizací projektu, s průběhem financování a zbývajícími možnostmi financování projektových aktivit do konce řešení projektu. Důležitou
částí konference byla diskuze o plnění jednotlivých monitorovacích indikátorů ze strany jednotlivých kateder a srovnání s finančními prostředky, které
byly katedrám v průběhu projektu k dispozici. Nedílnou součástí byla také
vědecká část konference, kde měli pedagogové možnost prezentovat své
vědecké výsledky a jejich použití k inovaci výuky.
Konference byla rozdělena do tematických bloků: bloku celoprojektových
aktivit, bloku klíčových aktivit, které se týkaly vlastní inovace výuky a její

realizace, bloků klíčových aktivit, jejichž obsahem bylo posílení spolupráce
se zahraničními vysokými školami a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, a také vědeckého bloku.
Konferenci zahájil děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc.
Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který shrnul význam a výsledky projektu pro Obchodně podnikatelskou fakultu. Jako hlavní přednášející (keynote speaker)
vystoupila Ing. Vladana Piskořová, vedoucí oddělení trhu práce Úřadu práce
Ostrava, s příspěvkem k aktuální situaci na trhu práce absolventů vysokých
škol v Moravskoslezském kraji a k trendům v této oblasti. Potvrdila, že stále
chybí dostatečná orientace absolventů na praktické zkušenosti a dodala, že
cíle projektu INO_F a jeho výsledky mohou přispět ke zlepšení této situace.
Na konferenci bylo prezentováno celkem 27 příspěvků, dalších 7 příspěvků bylo zařazeno do vědeckého bloku sborníku konference bez prezentace.
Z konference je připravován sborník s ISBN, jehož editory jsou doc. Mgr.
Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum SU OPF, a doc.
Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., vedoucí katedry informatiky a matematiky SU
OPF. Sborník bude vydán na elektronickém médiu.
Konference měla bohatou účast. První den se zúčastnilo celkem 43 účastníků, druhý den 45 účastníků a to i přes to, že na OPF v té době probíhaly
státní závěrečné zkoušky v bakalářském i magisterském stupni výuky.
Dominik Vymětal

Ústav informatiky v Opavě hostil v květnu účastníky druhého ročníku soutěže Robocup
Ústav Informatiky FPF SU zorganizoval 22. května druhý ročník soutěže v programování robotických systému Robocup. Po loňské skromné
premiéře tato soutěž daleko více oslovila jak studenty středních škol, tak i domácí vysokoškoláky.
Za podpory společností ICZ, Elcom a iBILLBOARD a s využitím zázemí, které poskytuje řešení
evropského projektu „Interdisciplinární vzdělávání
v ICT s jazykovou kompetencí“, se osmičlennému
pořadatelskému týmu podařilo připravit atraktivní program i získat zajímavé ceny pro vítěze.
Soutěže se účastnilo 37 středoškoláků ze tří
krajů (vedle Moravskoslezského, zastoupeného Zájem o ovládání robotů byl velký

školami z Opavy, Ostravy, Frýdku-Místku, Třince, Orlové-Lutyně a Krnova, přijeli i soutěžící ze
Zlína a Mohelnice) a osm posluchačů Ústavu informatiky.
„A to jsme poslední den, kdy se bylo možno přihlásit, museli zastavit registraci a další zájemce, ač neradi, z kapacitních důvodů odmítnout,“
potvrdil ředitel soutěže RNDr. Luděk Cienciala,
Ph.D., vedoucí oddělení teoretické informatiky, a
pochvaloval si, že účastníky neodradilo ani nádherné počasí, ani čtvrtfinálový zápas našich hokejistů na mistrovství světa.
Denisa Řezníčková
Foto archiv

Workshop Aplikace informačních a komunikačních technologií v archeologické praxi II

Workshop se konal ve výukovém areálu na Hradecké ul.

Foto archiv

Do vydání přispěli:
BcA. Zuzana Brachaczková, Jana Hajíčková, RNDr. Karel Hasík, Ph.D.,
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D., Mgr. Lucie Jandová,
Mgr. Yvona Kaniová, Ing. Pavel Kalivoda, Bc. Martin Kůs,
Mgr. Denisa Řezníčková, Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

Na předchozí projektovou akci tematicky navázal workshop Aplikace ICT
v archeologické praxi II, jenž se uskutečnil 20. a 21. května. V pořadí již
pátý archeologický vzdělávací seminář probíhal v prostorách odpočívárny na
Hradecké ulici v Opavě a těšil se velkému zájmu návštěvníků a posluchačů.
Úvodního slova zhostil Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., který představil a přivítal hosty z katedry archeologie a Krajského památkového ústavu v Nitře.
Kolegové Ing. Martin Borza, Mgr. Zuzana Borzová, Ph.D., a Mgr. Peter
Bisták, PhD., představili projekt Interdisciplinárny výzkum a aplikácia moderných ICT metód při výzkume Kostolianskej kotliny a předali tak českým
kolegům své zkušenosti z vlastního probíhajícího projektu.
Tematicky byl workshop zaměřen velmi široce, probíral se průzkum krajiny
z pohledu archeologa, praktický výzkum samotných archeologických lokalit
až po ukázky využití geografických informačních systémů společně s kartografickými podklady v terénu. Nedílnou součástí programu workshopu byla
také ukázka přesného zaměření nálezů, a to na základě důmyslně promyšlené mapové čtvercové sítě.
Denisa Řezníčková
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