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Projekt „Škola zahraničního obchodu“ dvou karvinských partnerů se dostal do úspěšného konce
Na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského
kraje byla 17. února 2010 schválena žádost o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, opatření 3.2, pod
názvem „Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců malých a středních firem v Moravskoslezském kraji prostřednictvím vzdělávání v oblasti
mezinárodního obchodu a exportu“. Pro projekt
se začal používat zkrácený název „Škola zahraničního obchodu“.
Po dobu tří let byl výše uvedený projekt realizován Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně
podnikatelskou fakultou v Karviné, pod hlavičkou
katedry marketingu, jakožto příjemcem dotace,
a Okresní hospodářskou komorou Karviná, coby
projektovým partnerem.
Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace odborných
lektorů působících v oblasti specializačního vzdělávání a následné vytvoření praktického vzdělávacího programu, který byl poté ověřen na pilotní skupině tvořené účastníky dalšího vzdělávání

z řad zaměstnanců firem. Vytvořením speciálních e-learningových kurzů bylo docíleno zvýšení
konkurenceschopnosti účastníků na trhu práce
a podpory vzdělávací nabídky v oblasti dalšího
vzdělávání.
K dosažení záměrů realizátoři využili vytvořenou
marketingovou laboratoř, ve které k pilotážím
jednotlivých kurzů docházelo. Odbornost kurzů
byla podpořena moderními výukovými metodami
a přístupy, jako např. mezinárodní marketingovou
databází firem a odborným studijním programem
Goldratt. „Jsem moc rád, že se během projektu
podařilo zaujmout tolik zaměstnanců firem, kteří
o kurzy měli zájem a musím přiznat, že jelikož se
jednalo ve značné míře o zkušené pracovníky, tak
i pro nás lektory se staly tutoriály velkou inspirací,“ řekl hlavní řešitel projektu a odborný lektor
doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
V počáteční fázi projektu bylo zahájeno postupné
zvyšování kvalifikace lektorů, zejména po praktické stránce, prostřednictvím specializovaných

Z kurzu, který byl v Karviné věnován výuce mezinárodního marketingu

Foto archiv

kurzů a školení, které probíhaly v české agentuře
na podporu exportu CzechTrade. Celkově bylo
podpořeno devět odborných lektorů. Posléze
odborní lektoři započali tvorbu obsahové náplně
vzdělávacího programu zaměřeného na zahraniční obchod a mezinárodní marketing, rozděleného
do čtyř specifických kurzů.
Na základě poznatků získaných v rámci absolvovaných seminářů obohatili lektoři své studijní
opory o praktické zkušenosti, příklady z praxe,
užitečná cvičení a úkoly. Ty přiblížily danou problematiku členům cílové skupiny, kteří se v oblasti zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu ještě nepohybují.
S ohledem na pracovní vytíženost cílové skupiny,
kterou vytvořili zaměstnanci firem a společností
z celého Moravskoslezského kraje, byla vyhodnocena jako nejlepší forma ověřování vzdělávacího
programu metoda e-learning. Tato forma výuky
je moderní, efektní a ekologická.
E-learningové centrum vzniklo v rámci projektového internetového portálu www.foreigntrade.cz.
Vzdělávací program tvořily v rámci projektu tyto
čtyři kurzy:
Kurz č. 1 - Zahraniční obchod
Kurz č. 2 - Mezinárodní marketing
Kurz č. 3 - Mezinárodní obchodní operace
Kurz č. 4 - Management prodeje
Každý kurz byl vytvořen z minimálně pěti modulů, jejichž výběr byl stanoven na preferencích
účastníků.
V rámci projektu bylo do pilotního ověření vzdělávacího programu zapojeno celkem 157 zaměstnanců firem z Moravskoslezského kraje.
Projekt „Škola zahraničního obchodu“ hodnotím jednoznačně jako úspěšný, podařilo se vždy
vytvořit příjemné prostředí a účastníci pilotního
ověřování byli velice aktivní. Jejich spokojenost
jsme navíc po každém setkání bedlivě sledovali
v rámci evaluačních šetření.
„Doufám, že spolupráce Slezské univerzity v Opavě, její karvinské Obchodně podnikatelské fakulty a Okresní hospodářské komory Karviná bude
i nadále pokračovat, a to nejen v rámci udržitelnosti tohoto projektu“, uvedla Ing. Petra Kantorová, koordinátorka partnera projektu.
Renata Rudolová
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O tom, co projekt věnovaný zkvalitnění výuky muzejní konzervace přináší, snili jeho řešitelé roky
Na celé tři roky spojila své síly tři pracoviště - dvě
z vysokých škol, Konzervátorské centrum (KC)
Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Centrum nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), a Slezské
zemské muzeum. Tím stmelujícím prvkem je
projekt Zkvalitnění výuky muzejní konzervace
a restaurování a průzkumu historických materiálů (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) a společným cílem
podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání, konkrétně zkvalitnění výuky
muzejní konzervace a restaurování zajišťované
KC a výuky materiálových věd, které zajišťuje
Centrum nanotechnologií VŠB-TUO. Slezské
zemské muzeum se pak stalo místem praktické
realizace studentských praxí.
Pro laika možná nejsou tyto řádky až tak snadno
pochopitelné, ale v zásadě zde jde o tři kroky,
které by měly zlepšit výuku ochrany kulturního
dědictví v České republice a tím zlepšit uplatnitelnost absolventů obou škol na trhu práce, a to
nejen v českém, ale hlavně v mezinárodním rozměru. Těmi kroky jsou inovace studijních kurzů
na Slezské univerzitě v Opavě a VŠB-TUO, realizace odborných praxí studentů zejména ve spolupráci s partnerem Slezským zemským muzeem
a internacionalizace výuky prostřednictvím zahraničních odborníků a stáží na renomovaných
pracovištích.
„Poskytnutí dotace na projekt nám umožnilo
realizovat něco, o čem jsme v konzervátorském
centru snili řadu let. Před získáním projektu byla
situace tristní, zbyl zde jediný vyučující na konzervaci, což na péči o laboratoře a současně laboratorní výuku desítek studentů nemohlo stačit.
Projekt nám umožnil zrealizovat výuku s využitím technologií získaných již v minulosti z Fondu
rozvoje vysokých škol, které umožní studentům
muzeologie seznámit se i s těmi nejnovějšími
trendy a praxí v oblasti průzkumu, konzervování
a restaurování sbírkových předmětů,“ říká o významu tříleté práce Mgr. Antonín Šimčík, garant
a hlavní řešitel projektu. Nijak se netají vizí, že
právě tento projekt umožní získat posluchačům
nadstandardní úroveň znalostí a navýšit jejich
konkurenceschopnost.
Projekt svým dílem pomohl kvalitně dovybavit laboratoře, mimochodem dnes oceňované i za hranicemi republiky. Se špatně skrývaným úsměvem
vzpomíná Antonín Šimčík na doby, kdy tyto možnosti, které dnešní univerzitní laboratoře poskytují, znal jen ze stránek zahraničních časopisů,
případně z vyprávění odborníků, s nimiž jej vázaly
osobní kontakty.
Ruku v ruce s laboratořemi pak jde také nejvýznamnější z klíčových aktivit projektu, dvoufázová inovace studijních kurzů na Slezské univerzitě
v Opavě. Také zde rozhodně nemůžeme hovořit o nějaké krátkozrakosti. „Jedna fáze probíhá
v tomto akademickém roce, druhá pak v tom
příštím. Kromě úpravy metodiky a studijních opor
na základě odborných recenzí dojde k vizualizaci
výukových témat, některé postupy si určitě zaslouží svoji multimedializaci,“ vysvětluje základní
kroky projektový expert pro spolupráci se zahraničními odborníky, pracovník Slezského zemské-

Pod vedením odborného asistenta Tomáše Skalíka se studenti učí fotograficky dokumentovat
nálezy a svoji práci
Foto Martin Kůs

ho muzea Mgr. Ivan Berger. Není žádným tajemstvím, že opavští absolventi muzeologie jsou
na české poměry dobře připravenými odborníky.
A nejen to. V posledních deseti letech se opavskému univerzitnímu centru podařilo udělat významný posun dopředu, stalo se určitým způsobem unikátní školou v oblasti muzeologie v České
republice. Projekt a jeho vysoká odborná úroveň jsou proto sledovány a kladně hodnoceny
i ze strany zahraničních odborníků, kteří hodlají
s Opavou spolupracovat. Jedním z prvních, kdo
z řady zahraničních partnerů projevil zájem, je
Dr. Arnulf von Ullmann z prestižního Germánského národního muzea v Norimberku. Právě

tito světově cenění specialisté se stanou lektory
v dalším pokračování projektu, když budou přímo v Opavě přednášet a naopak opavští studenti
a hlavně pedagogové se rozjedou za nimi do zahraničí na praktické stáže.
Projekt totiž má i svoji přidanou hodnotu. Nesměřuje jen ke studentům, ale rovněž míří na pedagogy, tedy ty, kteří v dalších letech své znalosti
zúročí při výuce budoucích českých a možná i zahraničních studentů.
Jak ale projekt spojuje jeho tři aktéry, tedy opavské konzervátorské centrum, ostravské centrum
nanotechnologií a muzeum? O tom nám více řekl
Ivan Berger: „Dlouhodobým problémem minulosti
bylo najít společnou řeč mezi technologem, restaurátorem a kurátorem. Každý měl své potřeby
a ty ne vždy korespondovaly s představou toho
druhého. My jsme se rozhodli tuto společnou řeč
najít, a tak jsme navázali spolupráci s ostravskou
certifikovanou laboratoří, kde dělají důkladný
analytický průzkum, jehož výsledky pak slouží
k navržení ideálního konzervátorsko-restaurátorského postupu a záchraně cenného sbírkového
předmětu. Tedy výstupem jsou informace důležité pro restaurátora i kurátora, jehož úkolem není
jen předmět spravovat ve fondech, ale také prezentovat. Zjednodušeně řečeno, opavští studenti
dostanou do rukou hloubkovou analýzu, na základě které mohou přistoupit k nejvhodnější a nejšetrnější ochraně předmětu.“ Spolupráce s muzeem
pak studentům umožňuje tyto poznatky aplikovat
na skutečných předmětech, a tak získávat kompetence jednak v oblasti restaurátorské, jednak
kurátorské práce.
„Co je asi v této fázi nejdůležitější? Že se student
seznámí a rozumí problémům svého nejdůležitějšího partnera, tedy muzea. Moderní muzeum
je v podstatě neseno odborným dialogem mezi
všemi pracovníky, kteří se na záchraně, ochraně
a prezentaci předmětů podílejí,“ doplňuje Antonín
Šimčík.
„Pro nás je přímo klíčové, a překvapilo to řadu
kolegů z Německa, Francie, Kanady nebo Británie, že naši absolventi jsou opravdu schopni velmi
rychle přejít do praxe. Tento unikát je bohužel
v posledních letech stále více ztrácen a tento projekt je možná poslední šancí tuto patovou situaci
zachránit. Obecný nezájem o úroveň kompetencí
absolventů však v posledních letech doslova drtí
kdysi samozřejmou kvalitu výuky,“ dodává.
Projekt vnikl z diskuse nad úrovní nastupující generace muzejních odborníků. Je zásadní motivací,
která vedla tým, jakési volné sdružení absolventů
opavské muzeologie, vždyť prakticky všichni realizátoři projektu jsou absolventi Ústavu historických věd, k tomu, aby projekt vytvořili.
„Ty zkušenosti s tím, co jsme se naučili a co nám
to dalo pro praxi, jsou tak mimořádné, že nám to
stálo za to, abychom se pokusili stávající model
uchopit, rozvinout, zdokonalit a předat ho dalším
studentům. Je to možná trochu zvláštní motivace, chceme napomoci SU, aby se podařilo zachránit to, co zbylo, a aby se muzejnictví a s ním
související obory dále rozvíjely, aby nepromarnila
jednu z mimořádných příležitostí na trhu vysokoškolského vzdělávání a naopak ji využila jako svoji
unikátní výhodu,“ konstatuje závěrem Mgr. A.
Šimčík.
Martin Kůs
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Motivační přednášky jako osvědčený nástroj propojování vysokoškolského pracoviště s praxí

2013

Ve své přednášce posluchačům přiV rámci realizace projektu „Inovablížil řadu metodik a zahraničních
ce bakalářských studijních oborů se
publikací, které se zabývají analýzou
zaměřením na spolupráci s praxí“
rizik (tzv. Coloured Books). Dále se
(CZ.1.07/2.2.00/15.0174, operační
věnoval závažným chemickým haváriprogram Vzdělávání pro konkurenceím, které celosvětově změnily pohled
schopnost) probíhá již 5. cyklus mona jejich řešení, a problematice matetivačních přednášek. Motivační předmatického modelování těchto havárií.
nášky se staly v Matematickém ústavu
Dopady závažných havárií si posluv Opavě osvědčeným nástrojem, ktechači mohli prohléhnout v krátkých
rý přispívá k úspěšnému propojování
instruktážních videích (tzv. Safety
vysokoškolského pracoviště s praxí.
video), která jsou dostupná na interVýznamní představitelé podniků, innetu.
stitucí a výzkumných pracovišť předPřednášející rovněž představil poslunášeli témata, která byla směřována
chačům několik softwarových produkk inovovaným bakalářským studijním
tů, které simulují dopady závažných
oborům Aplikovaná matematika pro
havárií. Studentům oboru Aplikovařešení krizových situací, Matematicná matematika pro řešení krizových
ké metody v ekonomice a Aplikovaná
situací, kteří se přednášky zúčastnili
matematika. V 5. cyklu proběhlo pět
a kteří se v rámci své bakalářské prámotivačních přednášek.
ce věnují přednášené problematice,
První motivační přednáška se uskutečMotivační přednášky dokázaly posluhače zaujmout
Foto archiv
byla Ing. Míkou poskytnuta konzulnila 28. února. Byla věnována ochraně
tace.
objektů s vyššími riziky a zúčastnilo
Další přednáška proběhla 3. dubna.
se jí 19 zájemců o tuto problematiku.
Ing. Ondřej Tůma, ředitel a jednatel
Doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc., MBA,
opavské společnosti FERRAM STROkterý uvedené téma přednášel, je jedJÍRNA, s.r.o., se zaměřil na aktuální
ním ze zakladatelů firmy Quadriq,
požadavky zaměstnavatelů na trhu
a.s. Tato společnost poskytuje služby
práce. Přednášku absolvovalo 21 pov oblasti komplexních bezpečnostních
sluchačů z řad studentů a pedagogů
technologií.
Matematického ústavu.
Doc. Sivák posluchače seznámil se záStudenti zejména ocenili možnost
kladními pojmy z oblasti bezpečnosti,
diskutovat se zástupcem významné
s druhy rizik a s integrovaným bezpečopavské firmy o požadavcích zaměstnostním systémem. Krátký teoretický
navatelů na kompetence absolventů,
úvod doplnil mnoha příklady z praxe,
kteří se ucházejí se o své první zana které posluchači v hodnotícím doměstnání.
tazníku reagovali slovy: „Nyní si dokáV závěru přednášky Ing. Tůma zodžu lépe představit to, co se učíme“.
pověděl řadu dotazů, které se týkaPřednáška byla díky příkladům z praxe
ly získávání praktických zkušeností
podána poutavě a vyhodnocení prostudentů již po dobu studia a dalších
střednictvím dotazníků posluchačů ji
předpokladů pro uplatnění absolventů
označilo za zajímavou a inspirativní.
v praxi. Ing. Tůma nabídl možnost poskytovat praxi studentům oboru MatePo skončení přednášky navrhl doc. Sivák Matematickému ústavu v Opavě
spolupráci v oblasti matematického modelování pravděpodobnosti eliminace matické metody v ekonomice ve společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.
Detaily vzájemné spolupráce budou se zástupci firmy dohodnuty již pro
narušitele v systémech bezpečnosti ochrany majetku. Na realizaci návrhu se
realizaci praxe v akademickém roce 2013/2014.
momentálně pracuje.
Druhá motivační přednáška, které se zúčastnilo 14 posluchačů, proběh- Předposlední motivační přednáška byla zaměřena na praktické ukázky
toho, co „zvládne, resp. nezvládne“ aplikovaná statistika (výklad podal
la o dva týdny později, konkrétně 14. března. Byla zaměřena na modelování následků závažných chemických havárií. Ing. Otakar J. Míka, doc. RNDr. Tomáš Kopf. Ph.D., z Matematického ústavu). Na základě poCSc., lektor motivační přednášky, v současnosti působí jako odborný žadavků studentů cyklus uzavřela přednáška úspěšného absolventa Ing. Petra Šarmana, který na Matematickém ústavu v Opavě vystudoval bakalářasistent na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. Téměř deset let působil v soukromých společnostech zabývajících se kri- ský obor Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a nyní působí
v brněnské společnosti Komoditas.
Katarína Jelšovská, Jan Melecký
zovým managementem se zaměřením na závažné chemické havárie.

Díky Matematickému ústavu a Ústavu informatiky působí na univerzitě noví postdoktorandi
V loňském roce byla na Slezské univerzitě zahájena
realizace projektu Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0007,
který se tak stal dalším projektem, jehož aktivity
jsou financovány Evropským sociálním fondem
Evropské unie. Tento projekt realizují ve spolupráci Matematický ústav a Ústav informatiky
a jeho smyslem je rozšířit potenciál vědeckého
výzkumu v oblasti matematiky a informatiky.
Podstata projektu spočívá v přijetí čtyř nových
postdoktorských pracovníků, vždy po dvou na každý z ústavů. Přínos, který přijetí nových post

doktorských pracovníků bude mít, spatřují oba
ústavy zejména v možnosti inspirovat se novými
metodami, které tito mladí vědečtí pracovníci přinesou z jejich předcházejících pracovišť.
K přijetí tří postdoktorandů již došlo. Výzkumný
tým Matematického ústavu posílila od září loňského roto dvou matematiků působí od začátku roku
na Ústavu informatiky také Jesús Bueno Miró,
který pro změnu pochází ze Španělska. Všichni
noví postdoktorandi budou působit pod vedením
zkušených mentorů, kterými jsou za Matematický ústav prof. Jaroslav Smítal a doc. Marta

Štefánková, na Ústavu informatiky je mentorem
nového pracovníka doc. Petr Sosík.
Vzhledem k relativně krátké době, která uplynula od přijetí nových postdoktorských pracovníků
by bylo poněkud předčasné pokusit se cokoliv
hodnotit. Chtěl bych jen poznamenat, že jednou
z nezbytných podmínek úspěšné realizace celého
projektu je úspěšné začlenění všech postdoktorandů do stávajících vědeckých týmů na Matematickém ústavu a na Ústavu informatiky. Dovoluji si tvrdit, že tento prvotní cíl se nám podařilo
splnit.
Karel Hasík
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Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu

RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., z Ústavu fyziky zahajuje únorovou interaktivní výuku statistiky pro biomedicínské obory
Foto archiv

ním zabezpečením projektu zúčastnil. Seminář vyvolal živý ohlas a diskusi,
do níž se zapojili všichni účastníci.
Dne 8. února vedla primářka Popáleninového centra Fakultní nemocnice
v Ostravě MUDr. Hana Klosová odborný seminář na téma „Popáleniny,
přednemocniční a nemocniční péče“. Seminář se konal v zasedací místnosti
Popáleninového centra FN v Ostravě a byl zaměřen na studenty Střední
zdravotnické v Opavě. Účastníci dostali příležitost dozvědět se a diskutovat
o nejnovějších poznatcích o léčbě a monitorování stavu popálenin na špičkovém pracovišti.
Konečně dne 22. února vedli Ing. I. Bryjová a dr. S. Hledík na VŠB-TUO seminář „Interaktivní výuka statistiky pro biomedicínské obory“. Demonstroval
možné použití systému Mathematica při výuce statistiky ve zmíněných oborech. Vedoucí semináře předvedli, jak může být učební text pomocí vlastností systému Mathematica hladkým způsobem kombinován se statistickými
výpočty, a může tak velmi efektivně provádět studenta po úskalích deskriptivní a inferenční statistické analýzy. Rovněž na této akci přednášející zhodnotil podněty z loňské konference Wolfram Technology Conference 2012.
I tento seminář vyvolal značný ohlas a živou diskusi; přednášející byli vyzváni
k uspořádání dalších seminářů na příbuzné téma.
Lenka Čápová

V tomto textu se budu věnovat seminářům uskutečněným v rámci klíčové
aktivity 4, jejímž garantem je RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., z Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Ačkoli koncentrace seminářů ve třetím monitorovacím období bude kulminovala v měsících dubnu a květnu,
na něž bylo plánováno minimálně 11 jednorázových seminářů, nedá se říci,
že by se od začátku roku nic nedělo. Kromě intenzivních odborných i organizačních příprav jarních seminářů proběhly tři semináře odborně zajištěné
pracovníky KA4.
Dne 11. ledna vedl dr. S. Hledík na „Novoročním setkání uživatelů systému
Mathematica“ pořádaném na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě
Ostrava (VŠB-TUO) seminář s názvem „Symbolické manipulace, numerické
počítání, interaktivita a multimédia v systému Mathematica“, v němž se
posluchači seznámili s potenciálem systému Mathematica ve vědě a výzkumu a zejména v oblasti výuky a s ní spojenými perspektivními interaktivními
demonstracemi. Jejich využitím se student stává přímo v průběhu výuky
aktivním činitelem místo pouhého pasivního přijímání informací, které je
třeba později např. při přípravě na zkoušku či jiné zakončení zpracovat.
Přednášející na semináři zhodnotil mj. znalosti a podněty získané na loňské
konferenci Wolfram Technology Conference 2012 v USA, jíž se pod finanč-

Ing. Iveta Bryjová (vlevo) moderuje odbornou diskusi, diskusní příspěvek
pronáší účastnice MUDr. Iveta Bryjová (vpravo)
Foto archiv

Znalec dějin střední a východní Evropy Stefan Albrecht se k historii dostal přes studium řečtiny
Historik Dr. Stefan Albrecht z Mainzu zavítal
do Opavy na sklonku února poprvé. Vzhledem
k tomu, že hlavním předmětem jeho badatelského zájmu jsou dějiny střední a východní Evropy a také Byzantská říše, neodmítl pozvání
na workshop Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty věnovaný tematice Velké
Moravy, který se konal 25. února. V rámci pobytu
realizovaného v projektu Historizace střední Evropy zde na něj ovšem čekaly i další povinnosti.
„Můžeme mluvit česky?“ Takovou otázku položil
hned na začátku setkání. „Ještě za studií jsem
totiž absolvoval dvouměsíční letní školu v Olomouci, díky tomu rád využiji každou příležitost
procvičit se v češtině,“ prozradil badatel, který
na workshopu Velkomoravská tradice a paměť
na Velkou Moravu ve středověké středovýchodní
Evropě vystoupil s příspěvkem Die Erinnerung an
die Vernichtung Großmährens in Texten zum Ungarnsturm im deutsch-fränkischen Bereich.
Vedle účasti na workshopu a přednáškové činnosti jej do Opavy přivedla spolupráce s kolegou
z Ústavu historických věd Mgr. Robertem Antonínem, Ph.D. „Pracujeme na překladu Zbraslavské
kroniky do němčiny, měla by v edici Monumenta
Germaniae Historica vyjít v letošním, nejpozdě-

ji v příštím roce,“ vysvětlil další důvod návštěvy.
Stefan Albrecht dlouhou dobu snil o tom, že
bude meteorologem, jeho životní plány na střední
škole pomohl změnit překvapivě profesor řečtiny.
„V posledních třech letech na gymnáziu jsme měli
poměrně široké možnosti volby z různých kurzů
a předmětů, které se také diferencovaly podle
náročnosti. Vybral jsem si mj. i řečtinu s vyšším
stupněm obtížnosti. Profesor, který nás vyučoval, byl učitelem klasického typu, a to mi hodně

Historik Dr. Stefan Albrecht Foto Ivan Augustin

pomohlo otevřít dveře k zájmu o historii,“ řekl.
Vedle zmiňovaného překladu Zbraslavské kroniky
se nyní německý historik intenzivně věnuje také
Byzantské říši. Podle jeho slov je totiž dnes často
chápána jako centralistická monarchie a často si
neuvědomujeme, že uvnitř existovala řada rozdílů. „Najdeme celou řadu studií, které se věnují
třeba problematice regionálních identit v rámci
státních celků v západní Evropě, ale u Byzantské říše něco podobného chybí. Rád bych tuhle
mezeru pomohl zacelit,“ svěřil se historik, jemuž
na koníčky - hudbu, divadlo, ale i rybaření - příliš
času nezbývá. Přesto budoucí návštěvu v Opavě nevylučuje. „Jen doufám, že to nevyjde zase
na únor,“ narazil s úsměvem na letošní nevlídné
únorové počasí.
Michal Novotný
Dr. Stefan Albrecht
Od roku 2006 působí v Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Forschungsinstitut für Archäologie, Mainz, vyučuje na katedře východoevropských dějin na univerzitě v Mohuči. Aktuálně
se věnuje mj. transformaci a kulturní výměně
na okraji Středozemního moře, v horské oblasti
Krymu v raném středověku – písemné prameny
k dějinám Krymu (cca 300-1204) nebo překladu
Zbraslavské kroniky do němčiny.
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Výzkum malého a středního podnikání na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné pokračuje
Projekt operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost „Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení
konkurenceschopné znalostní ekonomiky“, zkráceným názvem „Výzkum malého a středního podnikání“, reg. číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0016, se
dostal do druhé poloviny. Vedení projektu v čele
s doc. Ing. Emanuelem Šustkem, CSc., tedy
bilancovalo, zda odborný tým zvládl vše, co si
na začátku realizace projektu, tzn. v září 2011,
předsevzal.
„V rámci klíčové aktivity č. 1 se podařilo zapojit
členy vědecko-výzkumných týmů do mezinárodní
sítě v oblasti vývoje malého a středního podnikání,
což je zcela zásadní pro realizaci celého projektu“,
uvádí hlavní řešitel projektu doc. Ing. Emanuel
Šustek, CSc., který má celou mezinárodní spolupráci na starost. Za rok a půl odborní řešitelé
25krát vyjeli do Rakouska, Polska, Německa či
Švýcarska, kde se pravidelně setkávali se zástupci
renomovaných vysokých škol či hospodářských
komor. Ambicí projektového týmu je toto číslo
ve druhé polovině projektu ještě zvýšit a získat
tak více poznatků a informací o podpoře malého
a středního podnikání v zahraničí.
Garantkou odborných výstupů projektu je vedoucí
katedry marketingu doc. Ing. Halina Starzyczná,
Ph.D., která dosavadní práci hodnotí takto: „Projekt počítá s šesti monografiemi, třemi příručkami
pro malé a střední podnikatele a 12 inovovanými
skripty, takže koordinace prací v takovém rozsahu není jednoduchá, ale jsem přesvědčena, že
díky zkušenému a schopnému týmu odborných
řešitelů se vše zvládne na výbornou. Navíc na zá-

Studentky OPF na zahraniční stáži v Německu
při studiu v univerzitní knihovně
Foto archiv

kladě primárního výzkumu odborné zahraniční literatury je inovována řada stávajících studijních
materiálů, čímž průběžně dochází ke zkvalitnění
výuky pro většinu studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.“.
Zajímavým zdrojem informací jsou pro členy realizačního týmu projektu také tuzemské nebo zahraniční konference, kterých se účastní v rámci
klíčové aktivity č. 2. „Snažíme se konference pečlivě vybírat, aby byly tematicky zaměřené např.
na institucionální podporu malého a středního
podnikání, mezinárodní marketing, vznik a řízení inovací, implementaci inovací v rámci malých
a středních podniků atd., ovšem musíme vycházet z aktuální nabídky pořadatelů a parametrů
v projektové žádosti, proto pro nás není vždy
jednoduché vhodnou konferenci najít“, vysvětluje
manažer projektu Ing. Jan Urbánek.
Kromě vědecko-výzkumné činnosti akademických
pracovníků se projekt zaměřuje i na studenty magisterského a doktorského studia, kteří mají možnost účastnit se 30denních stáží na Univerzitě St.
Gallen ve Švýcarsku a na Technické a hospodářské vysoké škole v Drážďanech. Od září do listopadu 2012 se tam podívalo 15 studentů.
„Největší přínos vidím v možnosti účastnit se výzkumného projektu na prestižní zahraniční vysoké
škole, dále pak prohloubení znalostí ekonomie
a podnikání v Německu, získání informací o funkci hospodářské komory v této zemi, seznámení
se s řadou zajímavých lidí a v neposlední řadě
také poznání jiné evropské kultury“, hodnotí stáž
v rámci klíčové aktivity č. 4 Nikola Brázová, jedna z účastnic.
Renata Rudolová

Vědecká práce je pro Matematický ústav v Opavě od počátku jeho existence nejvyšší prioritou
Rád bych se v následujících řádcích pokusil zhodnotit dosavadní
průběh řešení projektu Rozvoj vědeckých kapacit Matematického
ústavu Slezské univerzity, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/20.0002, který je
od loňského února realizován Matematickým ústavem v Opavě a jehož
hlavním cílem je rozvinout vědecký
potenciál této počtem pracovníků
i studentů nejmenší univerzitní součásti.
Dovoluji si tvrdit, že přínos projektu pro Matematický ústav naplňuje
všechna očekávání, která jsme si při
jeho zahájení slibovali. Především
bych chtěl vyzvednout přínos obou
zahraničních expertů – profesorů
Sergeje Trofimchuka a Iosifa Krasilshchika, kteří potvrzují své vědecké renomé, se kterým na ústav
přicházeli. Díky jejich přičinění již
proběhly na vědeckých seminářích
více než dvě desítky zajímavých
přednášek. Na řadě z nich se podíleli sami a dále díky svým odborným
kontaktům dokázali přesvědčit jiné
vynikající matematiky ze zahraničí,
aby navštívili náš ústav a přednesli
na seminářích zajímavé příspěvky.
Rovněž přímá vědecká spolupráce

s nimi je vynikající jak po odborné
tak po lidské stránce. Jsou ochotni poskytovat konzultace prakticky
kdykoli a dělí se při nich o své takřka
encyklopedické znalosti.
Máme-li hovořit o přínosu obou expertů, je potřeba připomenout také
jejich zásluhu na zdárném průběhu
letních škol, které se konaly v červ-

nu a v září loňského roku v Beskydech na Pustevnách a v Davidově
mlýně v Kružberku na Opavsku.
Obou škol se zúčastnilo v součtu
více než třicet účastníků, převážně
z ČR, ale nechyběli ani účastníci
z Itálie, Švédska nebo Velké Británie. Na základě ohlasů samotných
účastníků můžeme prohlásit, že

Přednáška zahraničního experta na Matematickém ústavu

Foto archiv

průběh obou letních škol hodnotili
velice kladně pokud jde o odbornou
náplň i co se týče prostředí a organizačního zajištění obou akcí.
Jestliže má být výčet aktivit realizovaných s přispěním prostředků
Evropské unie úplný, musím se ještě zmínit o možnostech vycestovat do zahraničí za účelem účasti
na mezinárodních vědeckých konferencích. Jedná se o velmi důležitou
oblast vědecké práce, protože právě
na konferencích je možné navázat
užitečné kontakty pro budoucí vědeckou práci. Pracovníci Matematického ústavu se díky získaným
finančním prostředkům mohli v loňském roce účastnit konferencí pořádaných např. v Barceloně, Krakově
či třeba v Ponta Delgada na Azorských ostrovech.
Věřím, že i v budoucnu budou realizované aktivity pomáhat Matematickému ústavu v Opavě úspěšně
rozvíjet jeho silnou stránku, kterou
je bezpochyby vědecká činnost.
Žádné vysokoškolské pracoviště
nemůže totiž pomýšlet na trvale
udržitelný rozvoj, jestliže nebude výzkumná činnost jednou z jeho nejvyšších priorit.
Karel Hasík
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Výklad o mýtech středověku ukázal, že středověk v našich představách o něm namnoze trvá
Zastřešující název Impérium vrací úder zvolili pro společné veřejné
vystoupení uspořádané 16. ledna
v rámci projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých
výsledků v oblasti historických věd
v rámci středoevropské komparace
tři znalci středověkých dějin. Jak se
hned v úvodu ukázalo, jeho obsahem
se stal mýtus a jeho role ve vrcholném a pozdním středověku. Mluvilo
se o husitství, ale nejen o něm.
Mgr. Martin Čapský, Ph.D., z Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, na jehož půdě
je citovaný evropský projekt řešen,
zvolil pro svůj výklad výstižný titul
„S husou za pasem“ a podtitul „Obraz husitů mezi úděsem a karikaturou“, PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.,
z Husitského muzea v Táboře
a z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích jej pojmenoval „Zrcadlo revoluce“ a poukázal v něm
na sebepředstavy a mýty husitství
v obrazových pramenech a konečně dr Wojciech Dominiak z Opolské univerzity jej uvedl vymezením
„Schizmatický král versus apoštol
Litvy; paralely konfliktu Polska
a Řádu německých rytířů“ (všichni přednášející na snímku). Takto
předem avizovaná témata přivedla
do malého sálu Kulturního domu
Na Rybníčku za doprovodu jejich
učitelů dějepisu zvláště středoškoláky, kteří jeho prostor zcela naplnili,

Zainteresovaní znalci středověkých dějin - zleva PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.,
Mgr. Martin Čapský, Ph.D., a dr Wojciech Dominiak
Foto Ivan Augustin
a ti z nich, kdo vydrželi až do konce
a navíc dokázali všechna vystoupení (jedno bylo předneseno polsky)
pozorně sledovat, si odnášeli celou
řadu cenných poznatků.„Jaká vůbec byla v období, o němž je řeč,
média? Obrazy, kazatelé a manifesty,“ vypočítal M. Čapský a vysvětlil,
jak diametrálně rozdílnými způsoby
je možno interpretovat symboliku

husitství a jak toho tehdejší propaganda husitů i jejich odpůrců uměla,
každá přirozeně pro své cíle, velmi
dobře využít. „Přesto se dnes stále
zřetelněji ukazuje, že např. známá
liška ryšavá jako pejorativně vnímaný přívlastek Zikmunda Lucemburského neobstojí při pohledu na státnické kvality jeho nositele, v tomto
směru vysoce schopného pokračo-

vatele díla Karla IV.,“ konstatoval
M. Čapský.
Také jeho kolega Z. Vybíral zůstával
prezentací, v níž se zaměřil na objasnění atributů vyvolení Jana Husa
či Jana Žižky k božskému poslání
ve vybraných obrazových pramenech, povětšinou v Čechách; zato
W. Dominiak zavedl posluchače severněji od nich a své téma rozvinul
do časového období 1311 - 1418.
Mimo jiné demonstroval odlišné pohledy na krále Vladislava II. Jagella
i konflikt mezi Polskem a Řádem
německých rytířů, který v létě 1410
vyvrcholil bitvou u Grunwaldu. „Je
fascinující sledovat obraz tohoto
sporu, jak ho podává mluvčí polské
strany Paweł Włodkowic, rektor
krakovské univerzity, a na druhé
straně dominikán Jan Falkenberg
považující slovanské území za svatyni pohanství, proti níž je potřeba
válku ve jménu Krista vést,“ uvedl
W. Dominiak.
V publiku si tak zřejmě několik dříve
narozených účastníků na konci zajímavého setkání s podstatně mladšími historiky uvědomilo, jak začasté
zkresleného obrazu středověku se
jim dostalo v době jejich školních
let. „Nové poznatky mohou přibývat a taky přibývají doslova každým
dnem. O to víc oceňuji, že se nám
je opavský Ústav historických věd
snaží touto atraktivní formou zprostředkovat,“ potvrdil cestou domů
jeden z nich.
Ivan Augustin

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních
terapií do výuky žáků se speciálními potřebami
v Moravskoslezském kraji“ je zaměřen na zvýšení
kvality vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Projekt se přehoupl přes svou polovinu a přípravy pro kurzy, jež byly letos akreditovány, jsou
v plném proudu. Aby kvalita pořádaných kurzů
dosahovala co nejvyšší úrovně, byla navázána
úzká spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, ze které jsou přizváni lektoři pod vedením
Mgr. Bc. Martiny Friedlové.
Celkový počet 12 odborných seminářů bude
rozdělen do dvou bloků po šesti přednáškách.
Jednotlivé bloky se budou zabývat dvěma expresivními terapeutickými technikami, konkrétně
arteterapií a muzikoterapií. Začleněním těchto
terapeutických technik do výuky studentů se speciálními potřebami by mělo dopomoct k tvorbě
jejich osobnosti a zvýšení schopnosti začlenit se
do běžného kolektivu.
Tyto terapeutické techniky lze využívat nejen
při práci s dětmi, jež trpí autismem, či dětmi
s mentálním postižením, ale lze je aplikovat také
při práci s dětmi, jež mají poruchy učení, nebo
i u ostatních dětí. Jednotlivé techniky budou zaváděcí lektoři partnerských škol ve třech městech
Moravskoslezského kraje aplikovat a aktivně vyu-

žívat přímo při práci s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací potřeby.
Jak již bylo zmíněno, kurzy se zaměří na arteterapii a muzikoterapii. Arteterapií se rozumí léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit.
Samotné slovo „Arteterapie“ lze rozdělit na dvě
části. První z nich „Arte“ je slovo indoevropského původu a z historického hlediska je lze vyložit
jako „nadání“, nebo „řemeslná profese“, či dnes
jako „umění“. Druhou část názvu této terapeutické metody tvoří slovo „Therapia“, které můžeme
přeložit jako „léčba“ nebo „léčení“.
V šesti kurzech, jež budou obsahovat tuto oblast
expresivních terapií, bude věnován důraz především na oblast základních principů arteterapie,
výtvarné tvorby, animace, imaginace, transformace, rekonstrukce, symboliky atd. Během výuky, kde bude aplikována tato expresivní terapeutická metoda, budou využívány klasické výtvarné
pomůcky, jako jsou pastelky, barvy nebo i modelovací materiály. Absolvováním tohoto bloku kurzů by měli pedagogové získat dostatek informací
a zkušeností, aby nabyté vědomosti a schopnosti
uměli použít v praxi, aby dokázali sestavit výtvarnou vyučovací jednotku, žáky motivovat a tím
rozvíjet jejich kreativitu, manuální zručnost a další dovednosti.

Druhou terapeutickou technikou, jíž se bude zabývat zbylých šest kurzů, bude Muzikoterapie.
Jedná se o terapeutickou metodu využívající jako
terapeutického prostředku hudbu. Muzikoterapie
je název, jež má původ v latinském slově „Musika“
a z řeckého slova „therapeia“. První slovo lze dle
očekávání vyložit jako „hudba“ a druhé, jak již
bylo popsáno výše, lze vyložit jako „léčba“, „ošetřovat“, „cvičit“, „vzdělávat“ atd.
Naše kurzy zaměřené na tuto terapeutickou
metodu budou zaměřeny především na hlavní
muzikoterapeutické oblasti, jako je prožitková
technika, celostní muzikoterapie, etnická hudba,
zpěvové techniky apod. Podobně jako po absolvování kurzů arteterapie by měli být zaváděcí lektoři dostatečně znalí, aby získané poznatky aplikovali v praxi na partnerských školách v Bruntále,
Krnově a v Českém Těšíně.
V rámci projektu bude zpracována publikace
a v závěru se bude konat konference, kde budou
zaváděcí lektoři prezentovat výsledky, kterých
dosáhli použitím jednotlivých terapeutických metod. Po skončení projektu by měly být veškeré
chystané kurzy nabídnuty veřejnosti za přiměřený
poplatek. Zájemci budou moci po zaplacení poplatku absolvovat jednotlivé kurzy muzikoterapie
a arteterapie.
Pavel Kalivoda
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Projekt Synergy udržuje vazbu opavských astrofyziků na špičková světová vědecká pracoviště
Projekt Synergy „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu
v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních
objektů CZ.1.07/2.3.00/20.0071“ je zaměřen
primárně na vybudování a udržení vazeb opavských astrofyziků s mezinárodními výzkumnými formálními i neformálními sítěmi špičkových
vědeckých pracovišť v oblasti relativistické fyziky i astrofyziky. Jedním z cílů projektu je proto
organizace workshopů, které umožňují unikátní
setkání vědecky aktivních pracovníků Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty s předními
osobnostmi světové astrofyzikální komunity.
V rámci projektu se ve dnech 19. - 21. prosince
2012 v Praze na půdě Astronomického ústavu
Akademie věd ČR uskutečnil seminář s prof. Luigim Stellou z INAF Astronomical Observatory
of Rome. Stěžejním předmětem výzkumu Ústavu
fyziky v oblasti relativistické astrofyziky je chování hmoty a záření v oblastech extrémní gravitace, jaká se ve vesmíru vyskytuje pouze v blízkosti
tzv. relativisticky kompaktních objektů, jako jsou
černé díry a neutronové hvězdy. Prof. Stella je
předním světovým expertem na výzkum záření
akrečních disků, které právě v blízkosti takových
extrémních kosmických objektů vznikají. Protože
černé díry pohlcují záření ve své blízkosti, a tak je
nelze zcela v souladu s jejich pojmenováním pozorovat, je záření hmoty v jejich blízkosti vlastně
jediným pozorovacím oknem do oblastí jejich silné
gravitace. Podmínky jejich silné gravitace nelze
laboratorně v žádném případě napodobit. Podle
současných představ se černé díry, které vznikly
jako finální produkt vývoje velmi hmotné hvězdy, nacházejí v systémech dvojhvězd nazývaných
také galaktické mikrokvasary. Jejich podstatně
větší sestry o hmotnostech měřených minimálně
v miliónech Sluncí sídlí v jádrech většiny velkých
galaxií a jsou zodpovědny za energeticky nejbouřlivější procesy, jaké ve vesmíru známe. Označují
se také za aktivní galaktická jádra – AGN. Hmota
padající do stelárních hvězdných děr i AGN intenzivně vyzařuje v rentgenové oblasti a spektrum i časová variabilita tohoto záření nám může

Jedna z přednášek, které se v průběhu řešení projektu konaly
mnoho napovědět o struktuře a vlastnostech silně
zakřiveného prostoročasu. Obdobné vysokoenergetické záření je pozorováno i ve dvouhvězdných
systémech s neutronovými hvězdami, kde navíc
vlastnosti záření mohou úzce souviset i strukturou hmoty nacházející se v extrémních podmínkách v nitru neutronových hvězd.
Prof. Stella je jedním z iniciátorů a zároveň předních osobností vědeckého týmu projektu LOFT,
plánované družicové observatoře Evropské kosmické agentury - ESA, která má umožnit přesnější detekci a sledování rentgenového záření AGN,
galaktických mikrokvasarů i binárních systémů
s neutronovými hvězdami. V záření těchto objektů se pozorují tzv. kvaziperiodické oscilace –
QPO, jejichž původ je stále nejasný i přes množství modelů, které s většími či menšími úspěchy
vysvětlují jejich vlastnosti. Prof. Stella je autorem
v astrofyzikální komunitě široce diskutovaného
Modelu relativistické precese, který ztotožňuje

Účastníci evropského projektu Synergy při společném zaedání

Foto archiv

2013

Foto archiv

frekvence QPO s frekvencemi orbitálního pohybu
hmoty v těsné blízkosti černých děr či neutronových hvězd. Vyzařování hmoty v tak silném gravitačním poli je extrémně ovlivňováno zakřivením
prostoročasu a teoretické modely musí být založeny na čistě relativistických přístupech.
Prof. Stella zahájil seminář svou obsáhlou přednáškou, ve které představil projekt družice LOFT
a výzkumné aktivity s ním spojené. Observační
program družice LOFT má být zaměřen na spektrální i časovou analýzu proměnnosti záření zdrojů
vyzařujících v rentgenové oblasti spektra a návazně vědecký program má být zaměřen na výzkum
silné gravitace a jejího vlivu na hmotu a záření.
Dalších vědeckým tématem je výzkum stavových
rovnic hmoty v nitru neutronových hvězd, kde
naopak jde o výzkum v oblasti nukleární a subnukleární fyziky. Obdobně jako v případě silné
gravitace poskytují neutronové hvězdy unikátní
možnost pozorování částicových procesů, které
nedokážeme laboratorně napodobit i v našich nejvýkonnějších urychlovačích.
V další části semináře se diskutovala konkrétní
témata spolupráce týmu Ústavu fyziky na projektu LOFT. Dr. Gabriel Török diskutoval ve své
přednášce o předpovědi různých modelů QPO
a konfrontoval je se současnými pozorováními
a možnostmi, které nová citlivější přístrojová
technika LOFT umožní. Dr. Pavel Bakala věnoval svoji přednášku extrémnímu gravitačnímu
leasingu - počítačovému modelování vyzařování
akrečních disků a horkých skvrn v prostředí silné
gravitace.
Na závěr byla dohodnuta konkrétní spolupráce
Ústavu fyziky a konsorcia LOFT v oblasti relativistického raytracingu, tj. počítačového modelování
záření pocházejícího z objektů orbitujících v těsné blízkosti černých děr a neutronových hvězd.
Jejím výsledkem bude porovnání modelovaných
světelných křivek a jejich frekvenční fourierovské
analýzy pro model orbitujích horkých skvrn a oscilujích akrečních toroidálních struktur. Výsledky
spolupráce se stanou součásti tzv. Yellow book
kosmické mise LOFT.
Lenka Čápová
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Proces vzdělávání nikdy nekončí, ale o opravdu rovný přístup k němu je třeba se stále zasazovat
Snad každý student Slezské univerzity v Opavě
se již setkal s týmem kameramanů, který natáčel a zaznamenával právě probíhající přednášku.
Tato činnost je jen jednou z částí projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě
(operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. projektu CZ.1.07/2.200/29.0005).
Projekt má totiž celkem pět klíčových aktivit
– Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí
na SU, Poradenská a informační podpora, Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek
respektující potřeby studentů se specifickými výukovými potřebami, Virtuální vzdělávací knihovna
a Realizace systému zajišťování kvality. S plánem
na realizaci ve třech letech byl zahájen v březnu
2012 a má tak za sebou první rok své práce. Je
tedy čas k malému ohlédnutí zpět a současně se
k pohledu směrem dopředu. Tím, kdo se ohlíží
a dívá dál, bude hlavní řešitel projektu Ing. Petr
Korviny, Ph.D.
Rozjezd projektu v celé jeho šíři nebyl vůbec jednoduchý. Trvalo téměř půl roku, než se podařilo
vše vyladit tak, aby se mohlo začít naplno. „Nechci říkat, že to byly problémy, ale prostě některé
věci byly, jak se říká, na dlouhé lokte, než jsme
mohli začít dělat to, co jsme chtěli. Ostatně to
potkává všechny řešitele projektů. Poučili jsme
se, teď už dokážeme odhadovat, co by se mohlo
stát, a děláme si proto prostor a různé časové
rezervy, aby vše vyšlo tak, jak chceme,“ říká Petr
Korviny.
Nejprve se ale vrátíme k natáčení, zcela jistě
časově nejnáročnější části celého projektu. „Jednotlivé přednášky dokumentujeme jak obrazově,
tak zvukově, zaznamenáme i případnou prezentaci, kterou přednášející využívá, a při zpracování
přidáváme ještě titulky, aby byl materiál srozumitelný i pro případně neslyšící studenty,“ otvírá
téma Petr Korviny. Připouští, že s češtinou problém není, ale komplikované jsou přednášky z cizích jazyků. Základní filmové slovníky jsou sice
v češtině, ale pokud zpracováváte odborný text,
například problematiku práva, fyziky či matematiky, je třeba zakoupit konkrétní slovník, kde je
zařazena odborná terminologie. Navíc přesný přepis přednášky například v němčině či angličtině
si vyžaduje spolupráci s odborným lektorem. Je
tak prakticky nepsaným pravidlem, že na finálové verzi se podílí dotyčný lektor ještě jako člen
technického týmu ve střižně. Lektor tak vystupuje i v roli odborného garanta a kromě jiného také
plánuje s realizačním týmem vhodná další témata
pro dokumentování.
Než se však dostali k vlastní realizaci, museli sami
realizátoři projektu projít určitým procesem vzdělávání, aby pochopili potřeby studentů se specifickými potřebami a dokázali se vcítit do toho,
jak oni celou věc pochopí a zda je pro prezentaci
takovým způsobem vhodná. Nicméně zpětná vazby a ohlasy studentů jsou nejen potvrzením, že
to dělají dobře, ale současně i vodítkem k výběru
nový témat a důležitosti předmětů k zaznamenání. Jen pro zajímavost: těchto oborových odborníků spolupracuje na projektu celkem dvanáct.
„U vybraných okruhů se snažíme natočit všechny
přednášky a všechny semináře tak, aby vznikl
ucelený cyklus tematických videí postihující celý

Z workshopu PaedDr. Božetěcha Siwka, Ph.D.,
Nápravné metody práce s klienty se specifickými
poruchami učení
Foto Martin Kůs

předmět. Pokud je některé téma náročné nebo je
z jiného důvodu vhodné je zaznamenat a zpracovat, pak je samozřejmě zařadíme do našeho plánu
a natočíme,“ zdůrazňuje Korviny s tím, že plán
natáčení je průběžně připravován na celou dobu
realizace projektu, celkem by měl zahrnovat pět
desítek předmětů.
Tím ale rozhodně nechceme tvrdit, že tým se
soustředí výhradně na přednáškové cykly. Objektivům kamer neujdou ani jednorázové akce, zajímavé přednášky hostujících lektorů, přednášky
a workshopy ne přímo se vztahující k výuce či
společenské události. Při práci jsme tak mohli
vidět řešitele projektu a jeho lidi například na nedávné inauguraci nového děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
„V současné době je zaznamenáno 375 akcí, ale
naše plány uvažují o cca 750 samostatných záznamech,“ vypočítává Petr Korviny. Protože
některé záznamy vznikly ještě před zahájením
projektu, bude celkový počet videí okolo devíti
set. Vezmeme-li si, že průměrná délka každého je
hodina, zpravidla ale hodina a půl, pak snadnou
matematickou operací dojdeme k počtu hodin,
které budou na videu zaznamenány. O tom, že
si hodinový záznam při přípravě vyžaduje několik
hodin poctivé práce, řešitel decentně pomlčel.
Hotové záznamy pak zájemci najdou na webu
http://elearning.slu.cz, stačí ve vyhledávači zadat předmět či jméno vyučujícího a během chvilky
máme před sebou to, co hledáme. Zájem o ně je
už teď veliký. Letmý pohled na statistiky přístupů
nám řeknou, že průměrně měsíčně to je okolo
šesti tisíc zobrazení, nejvíce v období zápočtů
a zkoušek a od začátku projektu to pomalu bude
130 tisíc návštěvníků.
Projekt je vstřícný také, nebo zejména, k hendikepovaným studentům. Nedávno byla zakoupena speciální tiskárna na Brailleovo slepecké pís-

mo, která umožní přístup k textům nevidomým,
do provozu budou uvedeny dvě výkonné počítačové sady určené pro opavskou i karvinskou knihovnu a umožňující instalaci speciálních programů
pro posluchače se specifickými vadami. S tím
úzce souvisí digitalizace knižního fondu. „Ve spolupráci s knihovnami máme připravený seznam
knih, časopisů a odborných materiálů, které budeme digitalizovat. Na začátku by se mělo jednat
přibližně o dvě stovky titulů. Pokud se to osvědčí
a studentům to bude vyhovovat, určitě budeme
v rozšiřování počtu pokračovat,“ říká Petr Korviny, který si prý také uvědomuje, že bude třeba
u řady z nich řešit autorská práva, aby bylo možné publikaci zveřejnit on-line. V současné době
je sice omezený počet digitalizovaných publikací,
které stávající čtecí vybavení dokáže slabozrakým
přiblížit, ale neumí si poradit s obrázky či grafy.
„Byli jsme se proto podívat na Masarykově univerzitě, kde už mají s těmito postupy zkušenosti
a například grafy dokáží převádět do plastické podoby, takže je studenti dokáží přečíst. To bychom
také rádi uměli,“ shrnuje Korviny. V ideálním případě tak vznikne publikace v Brailleově písmu
s plastickými obrázky a popřípadě i její zvuková
podoba.
Jedním z dílčích plánů projektu je výstavba výtahu v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě na Bezručově náměstí 13. V současné
době je záměr ve fázi výběrových řízení a běží
řízení o stavebním povolení. Petr Korviny ale připouští, že hledá podobné řešení jak zjednodušit
přístup do budovy také pro Karvinou. Podaří-li se
ušetřit prostředky, má vizi zdvihací plošiny.
Pomocná ruka však nesměřuje jen k osobě postiženého studenta, podporu, a to dokonce finanční,
může získat i ten, kdo takového posluchače při
studiu podporuje a pomáhá mu například při pohybu po škole. Realizátoři se snaží úzce spolupracovat s Akademickou poradnou Slezské univerzity
v Opavě, ostatně také vedoucí tohoto pracoviště
Mgr. Petr Rypl je součástí projektového týmu.
Podle Petra Korvinyho je spolupráce a poradnou
pružná, dobře se spolupracuje také s pracovníky
studijních oddělení jednotlivých součástí.
Projekt umožňuje podporu v lepší dosažitelnosti
výukových materiálů nejen studentům, ale také
jejich pedagogům nebo neakademickým pracovníkům univerzity. Těm nabízí celou škálu workshopů
a školení, kde je například učí, jak vhodně prezentovat vyučovaný materiál, nebo dává příležitost k
účasti třeba v kurzu rétoriky. „Ono dobře a srozumitelně mluvit na veřejnosti není jednoduché. To
jsme poznali při naší práci s natáčením přednášek,
kdy kolikrát ani sami lektoři nebyli s mluvou spokojeni,“ konstatuje P. Korviny.
Práce rozhodně nekončí. Následující období bude
zabírat nejen příprava a realizace dalších videí,
ale podle harmonogramu také příprava multimediální příručky s texty a animacemi, tvorba odborných ekonomických slovníků či další převody
videí do LMS Moodle. Začalo se také s převody
knih a publikací do elektronické podoby. Jednotlivé kroky jsou rozvrženy až do února 2015, ale
už teď Petr Korviny ví, že bude třeba pokračovat
i po tomto termínu. Proces vzdělávání nikdy nekončí a výzva umožnit vzdělávání každému s ním
jde ruku v ruce.
Martin Kůs
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Tematika života Němců v českých zemích ve dvou minulých stoletích si popularizaci zasluhuje
Všechny generace bez rozdílu chce zaujmout projekt Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd (ÚHV)
Filozoficko-přírodovědecké fakulty, a proto pro
další veřejnou prezentaci zvolil téma zvlášť oslovující. Do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě
přitáhlo 20. března středoškoláky i pamětníky.
Blok tří zajímavých přednášek byl věnován vybraným společenským a kulturním aspektům života
Němců v českých zemích v 19. a ve 20. století. Nejprve doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.,
z ÚHV, znalkyně politických a národnostních
dějin Slezska tohoto období, přiblížila výkladem
Němci ve Slezsku genezi pojmu sudetských Němců, aby se poté soustředila na objasnění národnostního složení obyvatelstva ve Slezsku v meziválečném období.
Na údajích ze sčítání lidu z roku 1921 rozebrala
jeho národnostní skladbu a poukázala na rozdíly
v západní (opavské) a východní (těšínské) části
československého Slezska. Dále se zabývala reakcí německých obyvatel na vznik Československé republiky a prezentovala specifika politických
aktivit slezských Němců. Charakterizovala vývoj
vlivu jednotlivých politických subjektů od jasné
počáteční převahy německých sociálních demokratů k velkému rozmachu nacionální a křesťansko-sociální strany a analyzovala příčiny nástupu
Henleinovy Sudetendeutsche Heimatfront v první
polovině třicátých let (1933) a Sudetendeutsche
Partei v polovině tohoto desetiletí (1935). V závěru postihla nezanedbatelný přínos německého
obyvatelstva rozvoji regionu a akcentovala bohatost jeho spolkového života.
Nejen obdivuhodně dobrou češtinou, ale také obsahem svého sdělení zaujal německý host setkání
Thomas Oellermann, M. A., absolvent Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, svého času působící na Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy. Dlouhodobě
se věnuje problematice sudetských Němců a pro
opavské posluchače zvolil téma německých aktivistických stran v meziválečné Československé
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Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc., z Ústavu historických věd
Foto Ivan Augustin
republice. Kategorizoval je na skupinu subjektů, vedl a nevyhnul se ani otázce jejího oduznání.
která ctila principy vzájemného soužití, a dále ty V tomto ohledu vyzdvihl zvláště politickou akstrany, které skutečnost, že existují na českém tivitu exilové vlády v Londýně, jíž se po atentátu
na Heydricha a vyhlazení Lidic a Ležáků podařilo
území, nechtěly příliš respektovat. Podstatu vysvět přesvědčit, aby se na „Mnichov“ podíval jistihující přednášku oživil mnoha zajímavými ponýma očima. V létě 1942 tak dohodu oduznala
střehy, když např. upozornil na skutečnost, že
česko-německé klima se projevovalo dokonce nejprve Velká Británie a po ní Francie a v roce
i ve jménech některých politických představitelů 1944 Itálie. Vysvětlil složitost procesu oduznání
– vždyť dlouholetým předsedou českých sociál- ve Spolkové republice Německo, která teprve
ních demokratů byl Antonín Němec (1858-1926), v prosinci 1973 prohlásila dohodu za nulitní a revýznamným činitelem německých sociálních de- agovala tím na fakt, že Hitler ji sám obsazením
zbytku našeho území 15. března 1939 porušil, přimokratů naopak Ludwig Czech (1870-1942).
čemž potvrdil, že k akceptování tohoto postoje
Mnichovskou dohodu a její dopady přitažlivě prepřiměl československou stranu sovětský vůdce L.
zentoval doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., z HisI. Brežněv. Ostatně i Polsku trvalo velmi dlouho,
torického ústavu Akademie věd ČR, spoluautor
publikace Dlouhé stíny Mnichova (Jan Kuklík, než se jako náš severní soused omluvil za vpád
Jan Němeček, Jaroslav Šebek; vydalo Audito- na území Československé republiky na sklonku
rium, 2011). Připomněl sled událostí, který až třicátých let. Učinil tak až v roce 2009 prezident
Ivan Augustin
k tzv. mnichovskému týdnu a tragické dohodě Lech Kaczyński.

Mezinárodní workshop historiků a archeologů o paměti na Velkou Moravu dozníval v přednáškách
Za skvělé odborné setkání označili jeho účastníci mezinárodní workshop
„Velkomoravská tradice a paměť na Velkou Moravu ve středověké středovýchodní Evropě“, který se na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě konal 25. února. Workshop dozní-
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val v přednáškách připravených předními odborníky zvláště pro doktorandy.
Na svá vystoupení v programu workshopu navázali hned tři přednášející
26. února v posluchárnách budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty
na Masarykově ul. v Opavě.
Prof. Przemysław Urbańczyk působící ve Varšavě se samostatným pojednáním zabýval osobností polského knížete Měška I. z rodu Piastovců, jehož
historické prameny poprvé připomínají právě před 1050 lety. Prof. Jiří Macháček z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity si pak vybral téma Současné paradigma naší rané středověké archeologie a konečně dr. Ivo Štefan, jehož působištěm je Praha, se zamyslel
nad Velkou Moravou a přemyslovskými Čechami jako nad interdisciplinárním
problémem.
Zásluhou dr. Stefana Albrechta z Mohuče se ovšem o dějinných událostech
9. století se v Opavě hovořilo ještě také 28. února. Na tento den byla totiž
do posluchárny H3 ve výukovém areálu na Hradecké ul. připravena přednáška „Konstantin-Cyril jako politik společenské integrace“.
„Zájem studentů už o samotný průběh našeho workshopu mile překvapil,“
zhodnotil vydařené setkání konané v rámci evropského projektu „Historizace
střední Evropy“ Mgr. Robert Antonín, Ph.D., jeho hlavní organizátor. Sám
ho uzavřel vystoupením „Paměť na Velkou Moravu v politickém myšlení
vrcholného středověku“ s ujištěním, že všechny prezentované příspěvky se
dočkají publikování.
Ivan Augustin
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Zahraniční experti úspěšně hostovali na katedře informatiky Obchodně podnikatelské fakulty

Projektový tým katedry informatiky karvinské fakulty při pracovním jednání
Od 1. října 2011 probíhá na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karviné Slezské univerzity v Opavě projekt řešený v rámci operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
se zkráceným názvem „Inovace studijních programů na OPF Slezské univerzity“, který bude trvat
do 30.září 2014. Prioritou tohoto projektu je navrhování, zavádění a provádění reforem systémů
vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy
na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností
vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace
a znalostní ekonomiku.
V rámci projektu má být dosažení cílů zabezpečeno těmito způsoby:
(1) vytvořením nové struktury studijních plánů
a kurzů, inovacemi studijních opor v multimediální formě;
(2) zapojením expertů z ciziny a odborníků z praxe do přípravy a realizace inovované výuky;
(3) zvýšením jazykových a pedagogických kompetencí akademických pracovníků cestou účasti
na vzdělávacích kurzech a odborných konferencích.
Na katedře informatiky OPF byl vytvořen pětičlenný tým zajištující realizaci projektu, jehož výsledky zhodnotí právě toto fakultní pracoviště. Tým vede z pozice gestora projektu
doc. RNDr. František Koliba, CSc., jeho pravou
rukou je v roli asistenta gestora Mgr. Ing. Roman
Šperka. O jednotlivé klíčové aktivity (je jich celkem pět) projektu se starají Mgr. Petr Suchánek,
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Ph.D., a Ing. Kateřina Slaninová a jako analytik
a koordinátor mezioborové spolupráce zde působí
Ing. Jan Górecki.
Během více než jednoho a půl roku řešení projektu již může tým vykázat značné množství výstupů důležitých pro naplnění cílů projektu. Jen
namátkou uveďme některé z těchto tzv. klíčových ukazatelů. Byla již zcela dokončena inovace

dvou předmětů, bakalářského předmětu „Informatikadpro ekonomy I.“ a magisterského předmětu „Expertní systémy“, ve kterých je podpořeno
zhruba 600, resp. 10 studentů. Co se týče nových
studijních opor, již jsou zcela zpracovány čtyři
studijní opory týkající se předmětů „Informatika
pro ekonomy I.“, „Informační systémy“, „Programování ve Visual Basic“ a zcela nového předmětu
„Základy objektového programování“.
V minulých dvou měsících proběhly v prostorách OPF v rámci projektu dvě sady odborných přednášek a workshopů, zajišťovaných katedrou informatiky. První sada byla tematicky
orientována na „Multiagentní systémy“ a vedl
ji odborný pracovník Slovenské akademie věd
v Bratislavě, konkrétně jejího Ústavu informatiky, doc. Ing. František Čapkovič, CSc. Druhou
sadu pak zastřešovalo téma „Práce systémového
integrátora se zákazníky, požadavky na personál
systémového integrátora“. Vedl ji generální ředitel
společnosti Navertica, a.s., RNDr. Ing. Stanislav
Matýšek, CSc. Přednášky i workshopy zaujaly
značnou část akademické obce, a to jak z komory pedagogické, tak z komory studentské.
Vysokou účast na těchto přednáškách ostatně
dokumentuje také fotografie dole.
Za projektový tým a celou katedru informatiky
vyjadřuji uznání vedení projektu za poskytnuté možnosti dalšího vzdělávaní a zdokonalování
pedagogických dovedností, jež by měly pomoci
zajistit kvalitnější výukový proces a propagovat
obor „Manažerská informatika“, který jmenované
pracoviště OPF garantuje.
Jan Górecki

Účast na přednášce doc. Ing. Františka Čapkoviče, CSc., byla značná
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