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Naše nově schválené projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu

Schválená
finanční
podpora (v Kč)

Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující
rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

26 520 244,06

Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování
a průzkumu historických materiálů

21 008 352,84

Intenzifikace internacionálních, mezioborových
a intersektorálních přístupů při studiu

52 048 348,82

Inovace studijních programů na Slezské univerzitě
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

38 590 096,84

Interdisciplinární
kompetencí

34 440 560,52
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Výše schválené dotace na projekty EU - vývoj podle pololetí (mil. Kč)
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V polovině července Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ČR zveřejnilo výsledky 1. kola výzvy č. 28 v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, jejímž cílem je podpora aktivit ke zkvalitnění procesu
a výsledků dosahovaných ve vysokoškolském vzdělávání. Důraz je kladen
zejména na spolupráci na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe.
Do tohoto kola se Slezská univerzita (SU) v Opavě zapojila pěti žádostmi
v celkové výši cca 168,9 mil. Kč. Na základě rozhodnutí grémia zpravodajů MŠMT schválilo poskytnutí dotace dvěma projektům SU v celkové
výši cca 73 mil. Kč. Koncem září MŠMT zveřejnilo výsledky druhého kola
téže výzvy, do kterého se SU zapojila třemi žádostmi v celkové výši cca
126,4 mil. Kč. V tomto kole MŠMT schválilo poskytnutí dotace opět dvěma projektům v celkové výši cca 73,1 mil. Kč. SU si tak nadále udržuje
zhruba padesátiprocentní úspěšnost a pokračuje v trendu zvyšování objemu
schválených dotací.
Na přípravě projektů se ve většině případů opět podílelo i rektorátní
Centrum řízení projektů. Ze schválených projektů bude jeden realizován
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, a to jako celofakultní, a tři
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, konkrétně na ústavech informatiky, fyziky a historických věd.
Dalším z projektů SU, kterým byla v tomto pololetí poskytnuta dotace, je
rektorátní projekt „Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující
rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě“, schválený v rámci 1. kola
výzvy č. 29 oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Cílem výzvy je
zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách pro studenty se
specifickými vzdělávacími potřebami, a to optimalizací podmínek umožňujících jejich studium včetně zajištění podpůrných služeb ze strany vysokých
škol. Výzva je zaměřena na podporu studentů s pohybovým, smyslovým,
psychickým, kognitivním a jiným zdravotním postižením a jejich kombinacemi a na socio-ekonomicky znevýhodněné studenty (studenti se SVP).
Za každou vysokou školu mohl být podán pouze jeden projekt, který bude
systémově řešit téma studentů se SVP napříč všemi součástmi vysoké školy.
Na SU projekt přinese investici ve výši cca 5,5 mil. Kč ve formě výtahu pro
studenty se SVP v budově na Berzučově náměstí 13.
Z přiložených grafů je zřejmé, že od konce roku 2008, kdy SU začala s čerpáním dotací ze strukturálních fondů EU v rámci aktuálního programovacího období 2007 - 2013, došlo k výraznému nárůstu schválených dotací EU
pro SU již podruhé ve druhém pololetí daného roku.
Věříme, že tento pozitivní trend, na kterém má zásluhu především fungující
týmová práce a odborná kvalita předkládaných projektových záměrů, bude
pokračovat. A těšíme se na spolupráci jak s řešiteli nově schválených projektů při jejich realizaci, tak s předkladateli žádostí do nově vyhlášených výzev,
do kterých se SU nadále aktivně zapojuje. Můžeme tak očekávat, že příliv
finančních prostředků určených na rozvoj vzdělávací činnosti SU ze strukturálních fondů EU nekončí. I proto, že SU má v současné době podány žádosti o dotaci na projekty v celkové výši cca 22,9 mil. Kč, zaměřené zejména na popularizaci vědy a výzkumu a vzdělávání pedagogických pracovníků
základních a středních škol.
Redakce
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Projekt Ústavu cizích jazyků má přinést plynulý přechod od studia do praxe bez zaškolování
Projekt Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny (ISPAN)
byl připraven pracovníky Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a partnery Slůně - svět jazyků, s r. o., a ArcelorMittal a. s.
Cílem projektu ISPAN je vytvoření modulárních kurzů zaměřených
na odborný překlad a jazyk v odborné komunikaci, které pomohou rozšířit nabídku pro studenty denního i kombinovaného studia v programu
Filologie B7310 a N7310 v oborech Angličtina a Němčina. K tomu má
sloužit i odpovídající materiálně-technické vybavení v podobě specializované učebny a e-learningový portál. Realizace projektu má přispět
k dosažení většího souladu mezi trhem práce a nabídkou filologického
studia a tím vytvořit lepší příležitosti pracovního uplatnění s využitím
mezioborových vazeb.
V první fázi projektu byla vybudována multimediální jazyková učebna
o kapacitě 15 studentských stanic a 1 lektorské stanice. V aktuální
fázi projektu tato učebna slouží k proškolování zapojených pedagogů,
workshopům řešitelského týmu, vytváření výukových modulů a prezentacím projektu. Ve třetí fázi bude v učebně probíhat ověřovací pilotní
výuka a workshopy vyučujících. Po úspěšném ukončení projektu bude
učebna sloužit k řádné prezenční a kombinované výuce inovovaných
kurzů v modulu Odborný překlad z angličtiny a modulu Odborná komunikace v němčině, které vznikly v Projektu ISPAN.
Inovované kurzy budou zařazeny do studijních plánů studentů německé
a anglické filologie Slezské univerzity v Opavě jako předměty povinně
volitelné s kredity „B“. Kurzy jsou rozděleny do dvou již zmíněných
modulů. Do modulu Odborný překlad z angličtiny jsou zařazeny kurzy
Teorie a metodika překladu; Typologie textu a jeho překladatelská
analýza; Zázemí překladatele a jeho nástroje; Překlad a odborná terminologie; Překlad s pomocí specializovaného software; Překladatelské,
jazykové a typografické korektury; Překlad z oblasti ekologie, biologie
a chemie; Překlad z ekonomické oblasti; Překlad z oblasti strojírenství
a metalurgie; Překlad z oblasti státní správy a EU; Překlad jako lokalizace; Vytvoření koncepce kurzu Překladatelská praxe (není koncipován
jako e-learningová opora). Z modulu Odborná komunikace v němčině
to jsou pak kurzy Speciální odborná terminologie pro turismus a lázeň-

ství; Tvorba textů 1 (administrativní styl); Tvorba textů 2 (články, brožury, webové stránky); Lingvoreálie Německa; Lingvoreálie Rakouska;
Lingvoreálie Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska; Prezentace
České republiky a jejích krajů v němčině; Prezentační techniky; Úvod
do odborného překladu.
Tyto kurzy budou pilotně ověřovány po dobu dvou semestrů. Výuka
bude probíhat v multimediální jazykové učebně a studijní opory budou
přístupné v on-line režimu i mimo prostory univerzity. Na pravidelných technických poradách budou vyhodnocovány zkušenosti z výuky
a na základě zpětné vazby od studentů a interních evaluátorů budou
výukové materiály dále upravovány. Ověřovací fáze bude zároveň testovacím obdobím pro vyzkoušení e-learningového portálu s plnou zátěží
s případným doladěním systému.
Součástí obou inovovaných modulů bude také odborná praxe. Studenti
se seznámí s běžnými činnostmi, rozdělením úkolů v rámci pracovního
týmu, režimem na pracovišti a v neposlední řadě nahlédnou i do ekonomiky provozu. V rámci modulu Odborný překlad z angličtiny půjde nejen
o získání odborných, ale také sociálních dovedností. Student tak získá
takové praktické zkušenosti a dovednosti. Partnery při realizaci odborné praxe pro tento modul jsou agentura Slůně - svět jazyků, s r. o.,
a ArcelorMittal a. s. Odborná praxe pro modul Odborná komunikace
v němčině je zaměřena obor Lázeňství a turismus a zajišťovat ji bude
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě. Velkou předností odborné praxe je skutečnost, že
studenti si budou moci ověřit své lingvistické kompetence v prostředí,
které dosud neznali. Odborná praxe představuje nový prvek, protože
studenti filologie odbornou praxi dosud v rámci studia neabsolvovali.
Praxe bude probíhat paralelně s pilotní ověřovací výukou a slibujeme
si od ní plynulý přechod od studia do praxe bez nutnosti zdlouhavého
zaškolování.
V rámci zajištění propagace projektu byly připraveny plakáty a letáky,
informující v prostorách Slezské univerzity nejen studenty germanistiky a anglistiky, ale také ostatní studenty a akademické pracovníky
o projektu ISPAN a nabídce inovovaných kurzů v zimním semestru
2011/2012 a letním semestru 2012/2013.
Gabriela Rykalová

Elektronické i tištěné dotazníky zahájily analýzu vzdělávacích potřeb pracovníků dvou univerzit
V minulém čísle bulletinu Projektil jsme vás
seznámili se základními informacemi o projektu „Rozvoj kompetencí managementu
a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)“,
CZ.1.07/2.2.00/15.0176, který je financovaný z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a řešený na Slezské univerzitě v Opavě (SU) a Ostravské univerzitě
v Ostravě (OU). Nyní mi dovolte, abych vás
informoval o aktuálním stavu řešení.
Klíčové aktivity projektu jsou rozděleny
do devíti oblastí, které na sebe navzájem časově navazují. První, startovací fáze s názvem
„Zahájení projektu a analýza potřeb a požadavků“ byla ukončena v červnu letošního roku
a zabývala se přípravou a propagací projektu.
V dubnu a květnu letošního roku proběhla
analýza vzdělávacích potřeb formou dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo detailně
zmapovat a analyzovat vzdělávací potřeby
pracovníků SU a OU; provést strukturalizaci
cílových skupin (akademičtí pracovníci, ostatní pracovníci, studenti doktorského studia);
vytipovat klíčové oblasti pro rozvoj znalostí
a kompetencí pracovníků SU a OU, potřebných pro kvalitní zabezpečení pedagogických
a řídících činností obou univerzit; definovat
priority systému rozvoje kompetencí pracovníků SU a OU; připravit podklady a výstupy pro
další aktivity projektu.

Po důkladné analýze byly zvoleny čtyři tematické okruhy - blok komunikační dovednosti,
blok informačních a komunikačních technologií, blok odborné kompetence a blok manažerských dovedností. Vzhledem k rozsáhlosti
cílové skupiny projektu, kterou představují
zaměstnanci obou univerzit, celkem přibližně 750 akademických a vědeckých pracovníků a 650 ostatních pracovníků, i vzhledem
k odlišnosti prostředí obou vysokých škol byl
proveden výzkum u obou univerzit odlišným
způsobem. Na SU byl zvolen elektronický dotazník, na OU byl zvolen dotazník v tištěné
formě.
V rámci výzkumu své odpovědi zaslalo celkem
223 účastníků. Mezi respondenty převažovali pracovníci SU, kteří tvořili 73,54 % všech
zúčastněných osob. Zbylou část respondentů
tvořili pracovníci OU (25,56 %) a pracovníci
z jiných vysokých škol v Moravskoslezském
kraji (0,9 %). Více než polovinu účastníků
tvořili akademičtí pracovníci, tj. 55,16 %,
ostatní pracovníci tvořili 35,43 % a studenti
doktorského studia 9,42 %. Po zanalyzování
výsledků všech tří okruhů bylo zjištěno, že
v prvních dvou blocích (blok komunikační dovednosti a blok informačních a komunikačních
technologií) projevili největší zájem o vzdělávání akademičtí pracovníci. Ve třetím bloku
(blok odborné kompetence) naopak projevili

největší zájem o vzdělávání ostatní pracovníci.
Z analýzy rovněž vyplynulo, že zájem pracovníků o kurzy nabízené v posuzovaných blocích
je vyvážený a rovnoměrně rozdělený. Analýzu
vzdělávacích potřeb můžete nalézt na www
stránkách projektu http://elearning.opf.slu.
cz/file.php/1366/dokumenty/projekt/analyza_vzdelavacich_potreb_su_a_ou.pdf.
Po celkovém vyhodnocení analýzy byly v průběhu prázdnin zahájeny práce na druhé klíčové aktivitě zaměřené na zpracování koncepce
systému vzdělávání pracovníků a vytvoření
metodiky. Byl zpracován harmonogram příprav, byla stanovena obsahová náplň bloků.
V současné době se dokončuje upřesňování
náplň jednotlivých kurzů a probíhá komunikace s autory. Tato fáze podle harmonogramu
vyvrcholila koncem září.
Aktuálně se projekt posunul do třetí fáze
s názvem „Příprava autorů“, která by měla
probíhat až do ledna příštího roku. V této fázi
budou připravovány šablony pro vzdělávací
materiály, započne odborná příprava autorů
a jejich školení. V návaznosti na vytvořené
elektronické kurzy postupně začne realizace
vzdělávání zaměstnanců na obou univerzitách.
Ukončení projektu je plánováno v prosinci 2013,
kdy bude vyhodnocen a ukončen. Další informace
o průběhu projektu Vám budeme přinášet v následujících číslech Projektilu.
Tomáš Kramný
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První verze modulární struktury ve studijním programu Ošetřovatelství je již zpracovaná
Ve druhém monitorovacím období (březen - srpen 2011) projektu „Inovace studijního programu Ošetřovatelství na Slezské univerzitě v Opavě“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 řešeného na Ústavu ošetřovatelství
Fakulty veřejných politik v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost byly realizovány klíčové aktivity týkající se kontinuálního školení pedagogů a zahájení tvorby modulární struktury.
Uskutečnily se dvě návštěvy zahraničního experta Andyho Gibbse na Ústavu ošetřovatelství, proběhlo jedno čtyřdenní školení akademických pracovníků pod jeho vedením a série individuálních konzultací pedagogů/tvůrců
modulů s ním. Proběhla i týdenní stáž odborníka na e-learning Ing. Petra
Korvinyho, Ph.D., ze Slezské univerzity v Opavě na Edinburgh Napier
University ve Skotsku, kde je již 10 let zaveden modulární systém výuky.
Osobní kontakt se zahraničním expertem umožnil pedagogům ujasnit si
odlišnosti tradičního chápání počtu výukových hodin v našich podmínkách
a pojetí hodin studijní zátěže studenta, kterou vyjadřuje počet kreditů
ECTS (26 - 30 hodin = 1 kredit ECTS).
Při tvorbě modulární struktury bylo nutné vycházet z údajů návrhu nového vysokoškolského zákona zveřejněného v únoru 2011 na webových
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde 1 kredit
(ECTS) = 30 hodin zátěže studenta. Pro specificky regulované bakalářské programy je počítáno s 240 kredity (ECTS), což prodlouží stávající
studium programu Ošetřovatelství na čtyři akademické roky. Po diskusi
a doporučeních zahraničního experta byla formulována východiska pro
tvorbu modulární struktury v projektu: vytvořit tabulku s pracovními názvy modulů na čtyři akademické roky, přičemž akademický rok představuje
období 45 týdnů + 7 týdnů prázdnin. Týden pak představuje 40 hodin
studijní zátěže studenta (v teorii i v praxi), semestr = 3 moduly x 300 hodin = 30 kreditů (ECTS), akademický rok = 6 modulů x 300 hodin =
1800 hodin = 60 kreditů (ECTS) a čtyři akademické roky = 240 kreditů
(ECTS) = 7200 hodin. V modulární struktuře s ohledem na obsah jednotlivých modulů budou nejen moduly s deseti kredity (ECTS) = 300 hodin
(zátěže studenta), ale i poloviční moduly s pěti kredity (ECTS) = 150 hodin (zátěže studenta), což umožní jejich volbu i studenty jiných oborů
vyučovaných na Fakultě veřejných politik.
Pracovní návrh modulární struktury tvoří 29 modulů. Na ošetřovatelskou
péči je zaměřeno 12 pro teorii i praxi kombinovaných modulů. Moduly
jsou rozvrženy do 20 výukových týdnů v jednom semestru. Pracovní názvy
modulů: Ošetřovatelská péče I - XII; Zdravý životní styl; Zdravý životní
styl: dospívání; Zdravý životní styl: dospělost; Zdravý životní styl: stáří;
Biologie I - III; Informační technologie; Zásady prevence infekce; Psychologie I - II; Anglický jazyk a odborná terminologie I - II; Sociologie, zdraví

Návštěva zahraničního experta Andyho Gibbse z Edinburgh Napier University
ve Skotsku na SU
Foto Jana Hajíčková
a sociální politika; Přehled současného výzkumu; Využití výzkumu v praxi;
Inovačně výzkumný projekt.
Každý modul je zatím vytvořen ve třech tabulkách:
1. Rozvržení modulu v semestru 20 týdnů (pravidlo pro stanovení počtu
hodin teorie v modulu: třetina přímé výuky - přednášky, semináře, cvičení v simulačním centru a dvě třetiny samostudia, tedy např. modul
se 120 hodinami teorie = 40 hodin přímá výuka a 80 hodin samostudium).
2. Sylabus modulu - výuková témata, seznam studijní literatury, kompetence.
3. Učební výsledky (maximálně osm) s edukačními aktivitami, s odhadem
zátěže studenta v hodinách a se způsoby hodnocení znalostí/dovedností/postojů studenta.
Vzhledem k tomu, že v průběhu modulární výuky bude student průběžně
hodnocen, nepočítá se na konci modulu se zkouškovým obdobím pěti týdnů.
Podle dosud získaných zkušeností s tvorbou modulární struktury se stanovenými učebními výsledky se tento způsob výuky jeví v případě jeho zavedení
jako vysoce efektivní a flexibilní k dosažení potřebného profilu absolventů
podle potřeb praxe.
Dagmar Mastiliaková

V rámci pilotního ověření modulů partnerského projektu přednášeli zástupci čtyř univerzit
Dne 6. října 2011 proběhl za hojné účasti studentů (celkový počet 120) v rámci projektu
CZ.1.07/2.2.00/07.0284 „Studium informační
vědy a znalostního managementu v evropském
kontextu“ 2. tutoriál, na kterém byly pilotně ověřeny následující moduly jak v českém, tak v anglickém jazyce: Informace a Internet; Informační
věda; Rešeršní činnost; Komunikace informací;
Světové informační systémy a služby; Základy
managementu pro informační pracovníky; Informační a znalostní management; Marketing informačních služeb; Ekonomika podniku.
Odpoledne se studenti se svými tutory účastnili
odborných přednášek, jejichž sjednocujícím prvkem bylo téma korespondující s obsahem projektu – tedy informační a znalostní management
v evropském kontextu. Odpolední program moderovaly PhDr. Milena Medková a RNDr. Anna
Neumanová.
Zástupce nositele projektu PhDr. Richard Papík,
Ph.D., ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, uvedl studenty ve své přednášce „Competitive Intelligence, informační věda a knihovny“

do problematiky konkurenčního zpravodajství
ve firmách, vysvětlil profesi specialisty CI a její
návaznost na profese Chief Information Officer
a Chief Knowledge Officer. Zdůraznil taktéž
tři důležité role informačního a znalostního managementu v „digitalizované společnosti“: řídit
informační toky, řídit inovace a tvorbu duševního
vlastnictví, řídit neustále procesy učení.
Ředitel knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřil na elektronické informační zdroje,
které by měl umět student využívat. Zdůraznil,
že je potřeba v době informační exploze „ jít
k uživateli“ a připravit mu uživatelsky příjemné
rozhraní, které ho neodradí od využití obrovského
bohatství, které prostřednictvím databázových
systémů můžeme nalézt.
Zástupce partnera projektu Slezské univerzity
v Opavě PhDr. Beáta Sedláčková, PhD., zmínila
velmi zajímavé a taky často diskutované téma
informační gramotnosti a informační výchovy.
Informační gramotnost je specifikována jako
„schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat infor-

mace“ (TD KIV). Přestože studenti mají přístupy
do databázových systémů, jsou školeni v jejich
využívání, je pro ně velkým problémem informace vyhodnotit a využít je právě například v rámci
konkurenceschopnosti.
Ing. Petr Rozehnal, PhD., vedoucí katedry Aplikované informatiky Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské – TU v Ostravě (partner) navázal
na přednášející a upozornil, že i aplikovaná informatika významně ovlivňuje úspěšnost podniku
na trhu. Na rozvoji, provozu i užití informačních
systémů se účastní celá řada profesí programátoři, analytici, technici a zejména uživatelé. Peníze, čas, práce a technika, která se vkládá do jejich rozvoje, se musí reálně zhodnotit v jejich
kvaliﬁkaci, znalostech a schopnostech. Je tedy
nutné, aby i studenti oboru aplikovaná informatika byli vzdělávání v hraničních disciplínách a tak
napomohli rozvoji znalostní společnosti.
Studenti se aktivně zapojili do diskuse, bylo vidět, že témata znalostního managementu, znalostní společnosti, znalostní ekonomiky, competitive intelligence a databázových zdrojů vnímají
jako moderní a potřebná.
Milena Medková
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Ohlédnutí za tříletou realizací projektu Ústavu cizích jazyků k rozvoji kompetencí učitelů

Účastníci letního intenzivního jazykového kurzu se pod vedením lektorky
Mgr. Lenky Jaškové mohli nejen zdokonalit v angličtině, ale současně si
vyzkoušeli nové metody práce.
Lenka Wittková
Projekt „Rozvoj kompetencí učitelů související s reformou“, který
je řešen na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty
z podpory Evropského sociálního fondu a spolufinancován státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, postoupil v září 2011 do finále.
Po třech letech trvání projektu je možné se vrátit zpět na start a zrekapitulovat, co vše se během této poměrně dlouhé doby událo. Projekt se skládal z několika modulů, které byly věnovány přípravě učitelů
na změny, jež přináší probíhající reforma školství.
Pravděpodobně nejúspěšnější byl modul „Příprava na novou maturitu
v cizích jazycích“, který se zabýval změnou formátu maturitní zkoušky
z cizího jazyka. Učitelé angličtiny, němčiny, ruštiny a španělštiny měli
možnost se v rámci seminářů v dostatečném předstihu dozvídat aktuální informace o změnách, které tato nová zkouška přináší. Partnerem
této části projektu byli pracovníci Centra zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), který připravuje obsah a materiály pro novou maturitní
zkoušku. Učitelé cizích jazyků, kteří se těchto seminářů účastnili, tak
byli jedni z mála, kteří již v předstihu měli dostatek materiálů a pokladů pro přípravu žáků na státní maturitní zkoušku.
Také další modul věnovaný implementaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) se zaměřením na cizí jazyky byl především v prvních letech
učiteli velmi pozitivně přijat. Učitelé cizích jazyků se pod vedením
zkušených koordinátorek a spolupracovnic Výzkumného ústavu pedagogického seznámili s možnostmi a zásadami uvedení ŠVP do praxe.
Vzhledem k tomu, že to bylo poprvé v historii českého školství, kdy se

učitelé stali spoluautory takového pedagogického dokumentu, uvítali
učitelé příležitost se spolu s kolegy zamyslet nad alternativami tohoto
dokumentu a využít tak všechny jeho výhody.
Podobně kladně byl přijat modul „Moderní pedagogické metody“, který byl určen všem učitelům Moravskoslezského kraje. Zkušení lektoři
seznamovali ve dvou blocích seminářů připravených pracovníky Ústavu
pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik účastníky s pedagogickými a psychologickými otázkami vyučování žáků základních a středních škol. Druhý modul se zabýval především didaktickými tématy, jako jsou tvorba didaktického testu, skupinové vyučování
nebo motivace a aktivizace žáků.
Je třeba zmínit také jazykové kurzy němčiny a angličtiny, které se konaly ve spolupráci se středními školami, a sice s Vyšší odbornou školou
a Hotelovou školou v Opavě, Střední pedagogickou školou a Střední
zdravotnickou školou v Krnově. Tyto kurzy budou stejně jako metodické semináře a letní kurzy nabízeny zájemcům za úplatu.
Poslední velkou aktivitou, kterou projektový tým pro pedagogické pracovníky Moravskoslezského kraje připravil, byl již třetí intenzivní letní
jazykový kurz. Tentokrát byl malý zájem o kurzy němčiny, proto se
uskutečnily pouze kurzy angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé. Především konverzace s rodilým mluvčím měla velmi dobrý
ohlas. Celkem si své komunikační dovednosti v anglickém jazyce procvičilo a zdokonalilo více než padesát učitelů a pracovníků škol. Z evaluací, které účastníci vyplňovali, je zřejmé, že kurzy se setkaly s velmi
dobrým ohlasem, a jak vyjádřil jeden z frekventantů, je škoda, že tyto
jazykové kurzy již nebudou pro účastníky bezplatné, a doporučil „najít
peníze, aby i nadále byly tyto kurzy pro učitele zdarma“.
Důležitou klíčovou aktivitou, kterou v rámci projektu řešili pracovníci
Ústavu cizích jazyků a Ústavu pedagogických a psychologických věd,
bylo vydání publikací, které vznikly v rámci přípravy jednotlivých seminářů: „Hodnocení a výběr učebnic cizích jazyků“, „Německy psaný tisk
v hodinách němčiny“, „Environmentální inspiromat“, „Korekční program
pro děti s ADHD“, „Příprava žáků a učitelů na dílčí test státní maturity
z němčiny“ a „Metodická příručka pro učitele – ústní zkouška“. S těmito metodickými materiály budou mít možnost učitelé se seznámit
během konzultačních center, které projektový tým připravuje v rámci
udržitelnosti projektu.
Ústav cizích jazyků by rád v těchto programech dále spolupracoval
s učiteli z praxe, protože tato spolupráce je podle našeho názoru přínosem pro obě strany, jak dokládá i názor jedné z účastnic: „Tyto
prakticky orientované semináře nám daly možnost nejen se zdokonalit
v cizím jazyce, ale také spoustu podnětů, tipů a námětů pro výuku samotnou, každý účastník měl možnost rozšířit si své portfolio materiálů.
Semináře měly silně motivující charakter.“
Další informace o připravovaných aktivitách projektu a materiály vytvořené v rámci seminářů a kurzů najdete na projektových stránkách projektu:
http://ucj.fpf.slu.cz/, na případné dotazy Vám členové projektového
týmu rádi odpoví na adrese projektusu@seznam.cz.
Jana Nálepová

Inovace studijního programu 7105 Historické vědy na Slezské univerzitě v Opavě
Pod tímto názvem se na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, konkrétně na Archeologickém
ústavu, realizuje projekt OPVK registračního
čísla CZ.1.07/2.2.00/15.0175. Projekt má partnera, je jím společnost Archaia Olomouc. Podstatou inovativních přístupů je implementace nových a dosud nerealizovaných předmětů do výuky
archeologie na naší škole. V rámci projektu bylo
vytvořeno 19 nových studijních předmětů rovnoměrně rozložených ve skladbě jednoho akademického roku. Pro zimní semestr akademického roku
2011/12 připravili lektoři devět předmětů, pracovali na jejich obsahové náplni a vytvořili základní
učební texty. Ondrej Šedo zpracoval „Materiálovou bázi pravěké hmotné kultury“ a „Krajinnou
a nedestruktivní archeologii“, Jiří Militký „Mince
v antice a v evropském pravěku“, „Seminář k min-

cím v antice a v evropském pravěku“ a „Kulturní dědictví v archeologii“, Markéta Tymonová
„Tvorbu a ochranu archeologických sbírek“, Andrea Tobiaszová a Peter Kováčik „Aplikaci informačních technologií v archeologické praxi“ a Petr
Vojtal „Úvod do problematiky ochrany kulturního
dědictví“ a „Výrobní technologie ve středověku
a raném novověku“.
Nové předměty byly systemizovány v informačním systému školy a v předstihu zařazeny
do rozvrhu tak, aby se započalo s výukou spolu
se začátkem semestru. Smysluplnost a přínosy
takovéto inovace dokázal zájem studentů, když
počet zapsaných na devět tematických semestrálních lekcí dosáhl součtu 227 a inovativní předměty si zapsali rovněž studenti ze spřízněných
oborů, hlavně historických. Kromě výuky se lek-

toři věnují soustavné přípravě na dalších 10 nových předmětů pro letní semestr akademického
roku 2011/12
Kromě výuky průběžně probíhá výběr a nákup
moderní techniky a softwarů potřebných jak pro
odbornou, tak pro pedagogickou praxi. Připravují
se praktická výuková témata v podobě exkurzí,
leteckého snímkování nebo práce s detektory.
Knihovna naší školy začala být obohacována řadou evropských a světových titulů hlavně z oblasti numismatiky. Realizační projektový tým se
pravidelně schází na pracovních poradách a pod
vedením garanta celého projektu doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc., se mu daří naplňovat obsah
a poslání inovativního obohacení výuky. V rámci
plnění cílů a úkolů již byly zpracovány a odevzdány dvě monitorovací zprávy.
Petr Vojtal
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Září bylo pro projekt Ekonomika a management bohaté na významné aktivity

Mezinárodní vědeckou konferenci v Horní Lomné, která navázala na minulý
ročník, zahájila doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Foto Jaromír Lazar

Ing. Martina Chrámecká z auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers
hovořila o finanční problematice z hlediska auditu.
Foto Jaromír Lazar

Dovolte nám seznámit vás s činnostmi aktuálně realizovanými v rámci
projektu „Ekonomika a management“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0427.
Projekt je spolufinancován operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V uplynulém období probíhaly stěžejní práce na převodu vytvořených
studijních opor do systému LMS. Celý realizační tým se podílel na zajištění řádného chodu projektu, probíhaly práce na publicitě projektu, pokračovala spolupráce s partnerem projektu, Obchodní akademií
a Vyšší odbornou školou sociální, Ostrava-Mariánské Hory. Mimo tyto
aktivity bylo a nadále je realizováno pilotní ověření vytvořených vysokoškolských učebnic v rámci výuky studijního programu Ekonomika
a management, a to v kombinované i prezenční formě studia. Pilotní
ověření, jehož součástí je i distribuce studijních opor mezi studenty,
má za úkol v praxi ověřit, do jaké míry se podařilo naplnit plánovaný cíl zvýšení kvality studia. Dle prvních pozitivních ohlasů studentů
můžeme předběžně soudit, že projekt v tomto ohledu více než naplnil kladená očekávání. Pilotní ověřování první části studijních textů
ve výuce probíhalo v letním semestru 2010/2011. V zimním semestru
2011/2012 začalo pilotní ověřování druhé části studijních textů. Pilotní ověření poslední části studijních textů je pak plánováno v letním
semestru 2011/2012.
V měsíci září byl v rámci projektu realizován 2. ročník mezinárodní
vědecké konference „Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU“ ve dnech 15. až 16. září pod záštitou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, katedry účetnictví. Konference se uskutečnila
v Horní Lomné v malebném prostředí Beskyd. Cílem konference, která
navazovala na minulý ročník, bylo vytvoření platformy pro vzájemnou
výměnu zkušeností a poznatků pracovníků vysokých škol i odborníků

z praxe v oblasti finančního řízení a hospodářské činnosti. Hlavními
tematickými okruhy konference byly: současné hospodářské problémy
zemí EU, účetní a daňová politika EU a využití webových technologií
pro e-commerce a komunikací. Konference přispěla k velmi plodné výměně zkušeností a k rozvoji odborných i osobních vztahů mezi vědeckými a akademickými pracovníky i pracovníky z praxe a řada poznatků
bude využita zúčastněnými pedagogy ve výuce studentů.
Dne 29. září 2011 proběhla v Petrovicích u Karviné neméně významná akce v rámci projektu. Jednalo se o školení s názvem „Audity
v projektech“. Akce byla určena především pro akademické a ostatní
pracovníky Slezské univerzity v Opavě, a to průřezově ze všech jejích
součástí, z Opavy i Karviné. Další část účastníků tvořili pedagogičtí
pracovníci partnera projektu OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory.
Zástupce renomované auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers
Ing. Martina Chrámecká seznámila účastníky s problematikou uznatelných výdajů a dalších souvisejících finančních témat z hlediska procesu auditu. Velmi zajímavá prezentace ozřejmila účastníkům postupy
i hlavní zásady, kterými se řídí externí auditor při posuzování a hodnocení projektových výdajů. Audity projektů byly představeny zejména
s ohledem na požadavky operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nicméně zazněly informace o požadavcích kladených
na audity projektů také z jiných dotačních programů Evropské unie.
Školení podstatně zvýšilo informovanost pracovníků Slezské univerzity
i OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory v souvislosti s problematikou
auditů v projektech, což by mělo vést k větší pozornosti věnované
této oblasti a také k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky poskytnutými z Evropské unie. V neposlední řadě budou získané
zkušenosti využity ve výuce a další odborné činnosti pedagogických
i akademických pracovníků.
Marek Bumbálek

Na Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu jsou díky projektu připraveny nové studijní materiály
V současné době realizuje řešitelský tým Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě projekt „Tvorba studijních materiálů
a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0177). Projekt je
řešen v rámci 2. kola výzvy 2.2 Vysokoškolské
vzdělávání v operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem (ESF) a státním
rozpočtem ČR.
V průběhu druhého a třetího čtvrtletí letošního roku proběhlo proškolení cílové skupiny

akademických pracovníků v oblasti metodiky
a technické podpory zpracování studijních materiálů. V tomto období byly rovněž připraveny první tři tituly – studijní materiál zaměřený
oborově, další ekonomicky a poslední na výuku cizojazyčné odborné terminologie. Tyto
tituly již prošly recenzním posouzením a jsou
připraveny do tisku. Na základě vytvořených
studijních materiálů proběhnou v právě zahájeném akademickém roce pilotní vzdělávací
kurzy v rámci inovace studijního oboru Lázeňství a turismus. Cílovou skupinou jsou studenti výše zmiňovaného oboru. Ve fázi dokončení
jsou další tři tituly, které budou v nejbližším

termínu postoupeny recenzentům ke zpracování posudků.
Řešitelský tým mj. připravuje pracovní setkání
s partnery – Lázněmi Teplice nad Bečvou, a.
s., a Priessnitzovými léčebnými lázněmi, a. s.,
na němž bude projednán výhled dalšího postupu včetně konzultace vybraných problémů při
přípravě další fáze zpracování studijních materiálů. Smyslem této spolupráce je bezprostřední
zpětná vazba odborně-profesní sféry při tvorbě
studijních materiálů i obsahové stránky pilotních kurzů tak, aby studenti naplňovali kvalifikační předpoklady pro práci ve studovaném
oboru.
Eva Vavrečková, Jana Stuchlíková
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V Ostravě se buduje centrum excelence v oblasti informačních technologií IT4Innovations

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR přidalo poslední podpis pod
projekt superpočítače a uvolní bezmála dvě miliardy korun pro vybudování centra excelence v oblasti informačních technologií a superpočítání IT4Innovations
v Ostravě. Partneři projektu, kterými jsou Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě,
Vysoké učení technické Brno a Ústav geoniky Akademie věd ČR, tak už oficiálně
oznámili start budování jednoho z největších projektů v oblasti výzkumu a vývoje
v České republice. Projekt, podporovaný také Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava, se rozběhl.
„Co nejdříve vypíšeme výběrová řízení na klíčové části centra IT4Innovations.
Stavět bychom chtěli začít příští rok na jaře, první pořízení superpočítačových
technologií proběhne ve druhé polovině roku 2012,“ informoval Ivo Vondrák,
rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, která je nositelem
projektu.
Tzv. superpočítač vznikne ve dvou etapách. První část, které odborníci říkají malý
cluster (pozn: laicky řečeno jde o seskupení provázaných spolupracujících počítačů s vysokým výkonem), má být k dispozici do konce roku 2012. Půjde o supervýkonný počítač se schopnostmi, jaké má dnes jen 139 strojů na světě. Už v této
fázi by tedy ostravský superpočítač obsadil 140. místo na světovém žebříčku.
O dva roky později vznikne tzv. velký cluster, tedy superpočítač, který se, měřeno
současnou výkonností superpočítačů, posune do první patnáctky. I po dobudování všech obdobných projektů zůstane v roce 2015, kdy bude hotovo celé centrum
IT4Innovations, Ostrava na špici superpočítání, a to v první stovce.
Superpočítač dokáže uskutečnit potřebné operace až stotisíckrát rychleji než
průměrný počítač, který je dnes běžnou součástí řady domácností. Kromě toho
bude vědcům, akademikům, veřejné správě a průmyslové sféře k dispozici obrovské „skladiště“ pro ukládání dat. Půjde o tak velké úložiště, jakému by odpovídal
záznam dat na minimálně milionu DVD nosičů.
S oficiálním startem budování centra IT4Innovations souvisí také zahájení čin-

ností u všech partnerů projektu. Ostravská univerzita společně se Slezskou univerzitou startují vývoj nových softcomputingových nástrojů pro superpočítač
a vývoj nových metod pro práci s neurčitostí a nepřesnými daty, což je dlouholetá
doména Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity.
Na brněnském Vysokém učení technickém už začínají práce na výzkumných programech „Rozpoznávání a prezentace informací z multimediálních dat“ (výsledky
najdou využití v bezpečnostních složkách i v medicíně – analýza videa, obrazu
a řeči) a „Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly“ (k posílení bezpečnosti komunikace přenosu dat na internetu). Ústav geoniky se připojí se svými
vědeckovýzkumnými projekty.
Na projekt superpočítačového centra excelentní vědy, výzkumu a aplikací v oboru
informačních technologií již navazuje také projekt Moravskoslezského kraje, a to
v oblasti modelování a simulací pro řešení mimořádných situací (povodně, znečištění ovzduší, šíření požárů, havárie) a projekt z oblasti prevence dopravních kolapsů a snižování zátěže životního prostředí z dopravy pomocí jejího plynulého řízení.
Spuštění centra IT4Innovations bude důležité také pro medicínu (diagnostiku,
zákroky i farmakologii), biomedicínský výzkum (např. lze simulovat účinky látek
či prvků z okolního prostředí na lidský organismus), pro další vývoj a aplikace
nanotechnologií a pro širokou průmyslovou sféru, jejíž zástupci - Vítkovice Machinery Group, Visteon-Autopal a Elmarco - již dlouho očekávají možnost využití
superpočítače pro své modelování, ať už jde o materiálové a konstrukční výpočty
nebo tvarové optimalizace apod.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava získala na centrum IT4Innovations 1,8 miliardy korun z evropských fondů, přesněji z operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k rozsahu celého projektu musela projít schvalovací
procedurou Evropské komise.
Ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations je již nyní součástí prestižní
evropské sítě superpočítačů PRACE.
Klára Janoušková

Mystery Shopping realizovaný v rámci projektu hodnotí kvalitu a úroveň restaurací v Opavě
Tým pracovníků Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu řeší od počátku roku 2010
projekt „Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji“
realizovaný v rámci podpory vědy a výzkumu
v kraji, jímž je i spolufinancován. Letos byla
v rámci projektu mj. realizována další etapa
Mystery Shoppingu, jehož prostřednictvím
hodnotili odborníci kvalitu a úroveň restau-

račních zařízení tentokrát v Opavě. Certifikát
kvality byl udělen 12 provozovnám. Řešení
projektu bylo původně plánováno na období
let 2010 – 2011. Poskytovatelem MSK bylo
umožněno prodloužení doby trvání projektu
o rok, tj. do konce roku 2012. V následující
fázi projektu budou hodnocena gastronomická zařízení poskytující služby na území města
Ostravy.
Eva Vavrečková, Jana Stuchlíková
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Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., se studentů ptal: Umíme vypočítat nevypočitatelné?
Takto se zároveň jmenovala první motivační přednáška v rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí.
Název této přednášky byl velmi příhodný, neboť se jedná o projekt
realizovaný na Matematickém ústavu v Opavě. Zaměření projektu, realizovaného od října 2010, je patrné z jeho samotného názvu a jednou
z aktivit, zaměřených na prohloubení spolupráce s praxí, je také pořádání tzv. motivačních přednášek. Jedná se o cyklus přednášek přispívající k informovanosti studentů o možnostech aplikace matematiky
v praxi. Stejně jako projekt, který je zaměřen na inovace na oborů
Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice a Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, budou přednášky zaměřeny na uplatnění matematiky v těchto oblastech. V rámci projektu
proběhnou vždy tři přednášky během semestru, celkem tedy 15 přednášek různých oborníků z praxe a akademické sféry. Součástí těchto
přednášek je také diskuze studentů s přednášejícím a pro účely zpětné
vazby byl vytvořen krátký a anonymní dotazník, ve kterém studenti
odpovídali na tyto otázky:
1. Byla přednáška opravdu motivační?
2. Byla přednáška zajímavá a inspirativní?
3. Byl rozsah přednášky dostatečný?
4. Na jaké téma byste uvítali další motivační přednášku?
5. Prosím, uveďte obor studia.
6. Prosím, uveďte další případné připomínky.
Projekt je realizován od podzimu 2010, během zimního semestru akademického roku 2010/11 proběhl první cyklus motivačních přednášek.
První realizovaná přednáška měla název zmíněný v titulku článku: Umíme vypočítat nevypočitatelné? aneb co nás učí historie havárií s chemickými látkami. Vedl ji prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., vedoucí
pracoviště LabR!SK. Svým výkladem, zaměřeným na nejzávažnější havárie z historie lidstva, kdy došlo k obrovským ztrátám na životech,
zdraví a majetku obyvatel a také na životním prostředí, studenty velmi
zaujal. Během dvě hodiny trvající přednášky byli studenti několikrát
vyzváni k diskusím k řešení vzniklých situací a kde vidí principy matematiky a fyziky a jak by je uplatnili.
Druhá přednáška byla zaměřena na uplatnění matematiky v ekonomice a nesla název Oceňování podniku. Vedla ji doc. RNDr. Ing. Hana
Scholleová, Ph.D., která se danou problematikou zabývá na Vysoké
škole ekonomické v Praze. Přednáška měla poměrně velkou účast studentů a pracovníků ústavu a na závěr se rozvinula zajímavá diskuze
a ukázala se potřeba rezervovat na přednášky více času.
Poslední přednáška semestru byla vesmírná s názvem Trocha nebeské
mechaniky v návratech první dámy. Přednášejícím byl Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D., z Katedry experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. A jak už název vypovídá, týkala se
matematického modelování pohybu vesmírných těles.
Všech přednášek se zúčastnilo 70 studentů různých oborů a podle výsledků dotazníků se přednášky setkaly s úspěchem, což lze usuzovat
z připomínek typu „Více takových přednášek! Super! Mám o čem přemýšlet…“. Ukázalo se, že jak studenti, tak lidé z praxe mají zájem se
navzájem setkávat a diskutovat.
Pro zimní semestr akademického roku 2011/12 se počítá s těmito
přednáškami:
Predikce výstupu metanu z uzavřených dolů na povrch matematickým
modelováním, Ing. Václav Voráček, Technovent s.r.o., Ostrava;
Analýza rizik, prof. Ing. František Babinec, CSc., Vysoké učení technické v Brně;
Řízení podniku, Ing. Ivo Kolář, Massag Stamping a.s.
Josef Vícha

Z prvního cyklu přednášek konaného v rámci projektu Inovace bakalářských
studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí
Foto Jan Melecký
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