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Interdiciplinární konference INAP poskytla mladým adeptům vědecké práce půdu k prezentaci
Ve dnech 2. - 4. prosince proběhla v konferenčním centru pražského
hotelu Dorint Don Giovanni interdisciplinární studentská konference INAP
2013, která byla pořádána Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Astronomickým ústavem Akademie věd
České republiky, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava,
společností Elok Opava a Fakultní nemocnicí Ostrava. Organizace mezinárodní studentské konference byla jedním z hlavních aktivit projektu operačního programu Vvzdělávání pro konkurenceschopnost Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu, reg.č.
CZ.1.07/2.2.00/28.0271.
Mezinárodní setkání bylo určeno převážně studentům a mladým vědeckým pracovníkům, kteří zahajují vědeckou kariéru a ucházejí se o pozice
postdoků. Konference přinesla přibližně stovce registrovaných účastníků příležitost prezentovat a diskutovat své úspěchy v odvětvích fyziky souvisejících s jejich bakalářskými, magisterskými a dizertačními pracemi a také nové
možnosti spolupráce s oborovými kolegy i na mezinárodní úrovni. Konferenční program byl rozdělen do čtyř sekcí pokrývajících velmi rozdílné oblasti teoretické i aplikované fyziky - relativistická astrofyzika akreujících kompaktních
objektů, numerické metody ve fyzice, bioinženýrství a environmentální fyzika
a konečně multimédia a jejich aplikace v moderní fyzice a umění.
Sekce Relativistická astrofyzika akreujících kompaktních objektů byla
doplněna a uvozena přednáškami dvou významných zahraničních vědeckých
expertů. Prof. John Miller (University of Oxford, SISSA) vystoupil s přednáškou Basic hydrodynamics: From Newtonian to relativistic, prof. Massimo
Tessarotto (University of Trieste) nazval svůj příspěvek Proof of validity
of the weak H theorem for fluid mixtures. Velmi kladně byly hodnoceny
studentské prezentace Some Aspects of Brany Kerr Spacetimes Relevant to
Accretion Processes (autor Martin Blaschke), Pulsar glitches: Quasiperiodicity and regularity (autor Jakub Jurýšek), On the Tycho SNR accelerating
the CRs up to PeV (autorka Michaela Brchnelová), Simulations of oscil-

Jedna z prezentací realizovaných v rámci konference

Foto Jaroslav Hýbner

Výklad Šárky Spevákové a Ing. Petra Jančíáka

Foto Jaroslav Hýbner

lations of accretion structures in the vicinity of compact objects (autorka
Kateřina Goluchová).
Spolupracující zahraniční experty v sekci Bioinženýrství a environmentální fyzika reprezentovali Markus van Almsick (Wolfram Research Inc., USA)
s přednáškou From Physiology to Image Processing and Back: Two Case
Studies in Mathematica™ a János Karsai (University of Szeged, Hungary)
s příspěvkem Experiments and modeling with Mathematica: My favourites in
teaching and research. K nejlépe hodnoceným přednáškám českých expertů
a studentů patřila témata From conceptual diagram to fully functional model of hemodynamics in Modelica language using Wolfram System Modeler
(autor Jiří Kofránek), Problems of Contrast Agent in CT, MRI and USG
diagnostics (autorka Zuzana Klučková), Acoustic Comfort in MRI Scanners
and Possibilities of Its Improvement (autorka Hana Škutová), Dynamics of
LDI Scans in Burn Wounds Diagnostics (autor Stanislav Hledík).
Své zastoupení v sekci Multimédia a jejich aplikace v moderní fyzice
a umění měla také Wroclavská univerzita v Polsku přednáškami Piotra Jakuba Fereńskiho s názvem Photography as an object and research method in
the urban studies a Izoldy Topp-Wójtowicz s názvem Między kreacją a dokumentacją. Archiwum wiejskiego fotografa amatora w badaniach kultury
na Dolnym Śląsku (Between Creation and Documentation: The Archive
of country photo-amateur as a source of cultural reearches on Lower Silesia). Neobvyklým a atraktivním tématům byly věnovány prezentace Využití
AV prostředků pro dokumentaci českého výzkumu Antarktidy (autor Pavel
Kapler), 3D stereoskopická vizualizace a její využití ve vědě a zábavě (autor
Michal Hušák), ČT:D - Lovci záhad (autorka Šárka Speváková), Kdyby
zhasnul svět (autorka Žofie Milatová).
Sekce multimédií byly zakončena brainstormingem na téma Zveřejňování vlastních děl v televizním vysílání. Závěr multimediální sekce byl zároveň
i důstojným finále INAP 2013, podle hodnocení účastníků velmi úspěšného
a inspirativního setkání.
Pavel Bakala, Lenka Čápová
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Výtah v první opavské univerzitní budově pomůže zvláště studentům se specifickými potřebami
Jednou z klíčových aktivit projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující
rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě
v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) bylo
vybudování bezbariérového výtahu v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
na Bezručově náměstí 13 v Opavě.
Záměrně uvádíme bylo, protože nový výtah
už je skutečností; 21. listopadu úspěšně proběhla
kontrolní prohlídka stavby a výtah byl zkolaudován. Studenti se specifickými potřebami, ale také
správní zaměstnanci či pedagogové, kteří mají pohybové zdravotní problémy, tak dostali možnost
pohodlně se dostat do kteréhokoli patra a tím
i do všech učeben a laboratoří budovy, v níž sídlí
nejen děkanát Filozoficko-přírodovědecké fakulty, ale především Ústav fyziky, Ústav informatiky
a Institut tvůrčí fotografie.
Vstup do budovy je pro vozíčkáře uzpůsoben na jižní straně budovy ve dvorním traktu,
kde je i parkoviště. Hned na kraji jsou řádně
značená vyhražená parkoviště a mírně nakloněná rampa, po které lze pohodlně vyjet vozíčkem
do zvýšeného vstupního patra. Pak stačí popojet
chodbou a člověk je u výtahu. Ten ho odveze
kamkoli od sklepa, kde je mimo jiné situováno audiovizuální studio oboru Multimediální tvorba, až
po podkroví, kde se nacházejí kanceláře studijního
oddělení a učebny.
„Všechno začalo už v loňském roce, kdy bylo
třeba najít projektanta. Toto zadání ale zjednodušila skutečnost, že už v roce 2009 vznikl projekt půdní vestavby budovy a jeho součástí se stal

Studentům se specifickými potřebami umožní
výtah přístup do všech pater Foto Martin Kůs
i výtah. Takže vlastně bylo třeba jen tento původní návrh upravit podle stávajících podmínek,“ říká
k výtahu Ing. Jiří Štefek z rektorátního oddělení
investic Slezské univerzity.

V březnu letošního roku byla zveřejněna zadávací dokumentace pro výběrové řízení, v němž
následně zvítězila společnost Unicont Opava,
s.r.o., která se zavázala výtah dokončit do 31.
října, a to za cenu 2 412 431 korun včetně DPH.
„Snažili jsme se, aby v maximální možné míře
byly bourací a hrubé stavební práce orientovány
do prázdninových měsíců, kdy se na univerzitě
neučí. V říjnu se pak provedla montáž ocelové
konstrukce a zavěšení výtahu,“ popisuje další postup Ing. J. Štefek s tím, že vše bylo dokončeno
v plánovaném termínu. Posledním krokem byla
kolaudace. O tu požádala univerzita hned v první
listopadový den.
Oficiálním předáním výtahu v budově na Bezručově náměstí 13 do provozu ale ruce do klína
nikdo z těch, kdo v úvodu citovaný projekt řeší,
neskládá. Naopak. „V původním plánu bylo na výtah vyčleněno pět milionů korun, ale podařilo se
ho pořídit za polovinu. Rozhodli jsme se proto,
že za ušetřené prostředky vybudujeme stejný výtah též v budově Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné Na Vyhlídce. Zde jsou nejen učebny
a další školní zařízení, ale hlavně koleje. Výtah
tak umožní ubytování hendikepovaných studentů
i ve vyšších patrech,“ říká o nejbližších projektových plánech Ing. Petr Korviny, Ph.D., hlavní
řešitel projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě. Záměr už byl
podpořen včetně schválení změny v projektovém
plánu a nyní probíhá poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Martin Kůs

Karvinská Obchodně podnikatelská fakulta se zabývá výzkumem malého a středního podnikání
Odborný tým pedagogů pod vedením hlavního řešitele doc. Ing. Emanuela Šustka, CSc. řeší již třetím rokem na karvinské Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) Slezské univerzity projekt realizovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Cíleným výzkumem
v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopné
znalostní ekonomiky“, se zkráceným názvem „Výzkum MSP“, reg. číslo
CZ.1.07/2.3.00/20.0016.
„Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit, které v sobě nesou jak
spolupráci se zahraničními spolupracujícími vysokými školami a hospodářskými komorami, tak také účast na odborných tematických konferencích,
tvorbu monografií i inovovaných skript a v neposlední řadě zahraniční stáže
pro studenty OPF“, uvádí hlavní řešitel projektu doc. E. Šustek. Za více než
dva roky odborní řešitelé absolvovali na čtyři desítky zahraničních studijních
cest do Rakouska, Polska, Spolkové republiky Německo či Švýcarska, kde
se pravidelně setkávali se zástupci renomovaných vysokých škol či hospodářských komor.
„Zahraniční cesty jsou naprosto nezbytné pro získání poznatků a informací o podpoře malého a středního podnikání v jiných evropských zemích.
Zásadní funkci mají také konference, kde máme možnost setkat s významnými osobnostmi z oboru a obohatit tak nejen výstupy projektu, ale také
svou výuku o zajímavé a aktuální informace,“ dodává jako garantka projektu
vedoucí katedry marketingu OPF doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., která
má zodpovědnost za přípravu tištěných výstupů projektu. Již příští rok půjde
do tisku šest monografií, tři příručky pro malé a střední podnikatele a 12
inovovaných skript.
„K efektivní výměně informací v rámci odborných vědeckých a výzkumných týmů, které čítají více než 20 osob, využíváme interní workshopy pro
výzkumné a pedagogické pracovníky, pomocí nichž je dalším vědeckým
a výzkumným pracovníkům předáváno know-how z realizovaného výzkumu.
Interní workshopy vedou členové realizačního týmu projektu s cílem co nejefektivněji předat poznatky v rámci vědecko-výzkumné činnosti v průběhu
projektu dalším akademickým pracovníkům a mít tak možnost prokonzul-

tovat s nimi možnosti rozvoje MSP v našem regionu“, vysvětluje úlohu
interních workshopů 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 2013 se do těchto zemí podívalo dalších 15 studentů a studentek
magisterského nebo doktorského studia na OPF. „Jsem moc ráda, že fakulta
takové aktivity umožňuje. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že
zahraniční stáž byla velmi přínosná a inspirativní. Nejednalo se pouze o návštěvu přednášeky a samostudium v knihovně, ale měli jsme možnost poznat
tamní studijní systém i styl života, pochopit švýcarskou mentalitu a navštívit
spoustu organizací zabývajících se podporou malého a středního podnikání
včetně několika podniků,“ hodnotí zahraniční stáž v rámci klíčové aktivity
č. 4 jedna z jejích účastnic Petra Kordasová.
Ing. Renata Rudolová

Interní workshop k výzkumu malého a středního podnikání

Foto archív
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Z konference Prague Synergy 2013 konané v gesci opavské Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Při přednášce prof. Zdeňka Stuchlíka

Foto Jaroslav Hýbner

Od 22. listopadu do 1. prosince 2013 proběhla v gesci Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity velká mezinárodní konference
Prague Synergy 2013 věnovaná aktuálním problémům astrofyziky kompaktních objektů, černých děr a neutronových hvězd, či ještě exotičtějších
vesmírných monster, jejichž existenci naznačují výsledky teoretických snah
o sjednocení popisu makrosvěta a mikrosvěta v teorii kvantové gravitace.
Konference proběhla ve znamení vzájemného prolínání teoretických
a experimentálních (observačních) přístupů. Její součástí byla i prezentace
připravovaných projektů satelitních observatoří zaměřených na pozorování
exotických kompaktních objektů především v oblasti rentgenového záření.
Tito vesmírní průzkumníci by měli významným způsobem posunout naše
poznání vesmírných objektů, či vesmíru jako celku, ale také zásadně přispět
k poznání mikrosvěta. Konference se zúčastnili vedoucí představitelé všech
připravovaných misí. Ještě v jejím průběhu mohli slavit představitelé projektu ATHENA prof. D. Barrett a prof. K. Nandra, neboť byl na zasedání komise Evropské kosmické agentury 28. prosince 2013 schválen k dalšímu vývoji
jejich projekt „Horký a energetický vesmír“. Vypuštění vesmírné laboratoře je
plánováno pro rok 2028. Z toho je zřejmé, že konference se zabývala plány
kosmického výzkumu v poměrně vzdálené budoucnosti.
Na konferenci byly představeny zásadní nové myšlenky v teoretických
i observačních postupech spojených s astrofyzikou. Díky fascinujícímu rozvoji pozorovací techniky tak lze očekávat převratné nové poznatky přichá-

zející z hlubin vesmíru. Jednání konference bylo zaměřeno na šest hlavních
témat a proběhlo v šesti sekcích, program jednotlivých sekcí vhodně kombinoval teoretické a observační aspekty jednotlivých témat.
V úvodní plenární přednášce prof. Petr Hořava, jeden ze spolutvůrců
současné podoby teorie superstrun, prezentoval hlavní ideje svého modelu
kvantové gravitace. Na konferenci dále vzbudily velký zájem a podnítily rozsáhlé diskuze přednášky zástupců týmů dvou projektů nové generace rentgenových orbitálních observatoři, ATHENA (Advanced Telescope for High
Energy Astrophysics) a LOFT (Large Observatory for For x-ray Timing).
Významným způsobem ke zdárnému průběhu konference přispěli mnoha relevantními příspěvky i pracovníci Ústavu fyziky FPF v Opavě a Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Praze.
Konference Prague Synergy 2013 byla financována Evropskou unií
v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů,
CZ.1.07/2.3.00/20.0071“ řešeným Ústavem fyziky FPF a do její přípravy
se kromě výzkumníků z Opavy významnou měrou zapojili i astrofyzikové
z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.
Webovou stránku konference s dalšími informacemi, úplným seznamem
účastníků a tématy jejich přednášek lze najít na adrese: http://www.synergy2013.physics.cz/
Lenka Čápová

U řečnického pultu RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Foto Jaroslav Hýbner

Historici pozvali středoškoláky z českých, moravských i slezských gymnázií do evropských měst
Sedm gymnázií na Moravě a ve Slezsku šest
v Čechách. To je počet středních škol, které se
zapojily do projektu Popularizace nejnovějších
výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace,
který realizuje tým pracovníků a posluchačů Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Více prozradí Mgr. Veronika Marková, posluchačka doktorského studia a jedna z organizátorek akcí projektu, jehož jádrem je popularizovat mezi veřejností historii pomocí přednášek,
workshopů a exkurzí: „Původně se uvažovalo
o zaměření projektu především na vysokoškoláky,
posluchače bakalářských oborů. Pak ale tvůrce
projektu napadlo, že bude vhodné rozšířit aktivity i na středoškoláky, a oslovili jsme gymnázia
po celé republice s cílem získat ke spolupráci vždy
jedno v každém kraji.“ Právě tam se pak chtěli
vydat Opavané se svými přednáškami a workshopy o historii.
Ohlas na nabídky přišel, z některých krajů
i větší, než se původně předpokládalo, ale naopak
zase v Karlovarském a Plzeňském kraji se nakonec s žádným z oslovených gymnázií realizátoři
nedohodli. Nejvzdálenější spolupracující školou je

asi ta v Kaplici na česko-německém pomezí, pak
v Ústí nad Labem a Českých Budějovicích. Do jiných, například do Ostravy, Vrbna pod Pradědem
či Šternberku to mají historici z Opavy o poznání
blíže. „Gymnázia jsme volili z důvodu všeobecného zaměření výuky, dalo se tedy předpokládat, že
zde bude i fundované vyučování dějepisu,“ vysvětluje Veronika, proč byla oslovena právě gymnázia.
První školou, kam se jelo, bylo Gymnázium
Šternberk. „Připadali jsme si, jako když nás hodili do vody a plavte. A tak jsme se učili plavat,“
vzpomíná Veronika. Nakonec odjížděli ze Šternberka nadšeni z kladných reakcí studentů i ohlasu
učitelů. Ukázalo se, že zvolený model přednášek
vyhovuje. Přestože negativní reakci nikde nezaznamenali, rozdíl tu přece jen byl. „Na jednotlivých školách bylo znatelné, jaký je tam systém
výuky historie, jaká je kde osobnost učitele. Někde byla skvělá atmosféra a výborná spolupráce,
musím jmenovat třeba Gymnázium Olgy Havlové
v Ostravě nebo Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, jinde jsme ze strany gymnázií vnímali i určitou skepsi,“ konstatuje Veronika
Marková.
Cyklus přednášek ve školách ale není jedinou
aktivitou, kterou opavští historici středoškolákům

nabídli. Kromě toho je pozvali na poznávací exkurze do evropských měst. „Zatím se uskutečnily
zájezdy do Vídně a Krakova. Chceme studentům
ukázat tato města a jejich historii z trochu jiného
pohledu, než by poznali jako turisté, prostě poodkrýt onu pokličku tajemství, nechat je nasávat
atmosféru dějin a dát jim šanci se s městem více
seznámit,“ vysvětluje účel cest Veronika. Volba
Vídně a Krakova je z pohledu historie jednoznačná. Obě města mají bohatou minulost a ještě bohatší památkový fond. Navíc jsou spojena
rovněž s minulostí našeho národa - Vídeň byla
po staletí hlavním městem soustátí, do něhož
české země patřily.
Exkurze jsou pětidenní a organizátoři vsadili na pestrost. Prošli nejen ty nejvýznamnější
památky, ale nevynechali ani ty méně známé
a přesto významné. „Ono udržet pozornost gymnazisty třeba tři hodiny někde v galerii není vůbec
jednoduché, a tak jsme se snažili o nevšednost
a poutavost. Zkrátka snažíme se to dělat tak, jak
nejlépe umíme,“ konstatuje Veronika a dodává, že
celkem navštívili ve Vídni 25 míst. Ohlasy ze škol
jsou příznivé, alespoň tak to vypadá na webových
stránkách jednotlivých gymnázií, jejichž žáci se
zájezdů účastnili.
Martin Kůs
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„Než jsme projekt sestavili, udělali jsme si dvakrát průzkum požadavků,“ říká Jindřich Vaněk

Řízení konference se ujala doc. Helena Kolibová (vpravo) Foto Martin Kůs
V prosinci skončí tři roky řešený projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků vysokých škol Moravskoslezského kraje (MSK) s podporou ICT (projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2.2 – Vysokoškolské vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/15.0176). Nastal tedy čas,
kdy je vhodné ohlédnout se za tím, co přinesl, a začít bilancovat.
Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně pedagogických a řídících činností zaměstnanců vybraných univerzit v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem
je vytvoření strukturovaného systému odborného vzdělávání pracovníků vysokých škol. Je zaměřen na zvyšování jejich odborných a jazykových kompetencí, informační gramotnost a manažerské dovednosti v oblasti řízení
vysokých škol, přičemž některé kurzy jsou vhodné také pro posluchače doktorského studia.
Příjemcem projektu je Slezská univerzita v Opavě, partnerem je Ostravská univerzita v Ostravě. Autorsky projekt řídila Slezská univerzita v Opavě.
Pro tematické bloky byl vytvořen tým garantů pod vedením hlavního řešitele
RNDr. Jindřicha Vaňka, Ph.D., a to v úzké spolupráci s partnerem Ostravskou univerzitou v Ostravě. Jednotlivé aktivity byly otevřeny také zástupcům
dalších vysokých škol v Moravskoslezském kraji. Tedy přesně tak, jak říká
název projektu.
Mužem, s nímž se společně za průběhem řešení projektu ohlédneme,
nebude nikdo jiný, než jeho hlavní řešitel Jindřich Vaněk, odborný asistent
na katedře informatiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. „Mohu
s klidným srdcem předjímat, že indikátory naplníme. Ostatně jsme předem
věděli, co našim kolegům nabídnout. Ještě než začala realizace projektu,
provedli jsme dvakrát průzkum jejich požadavků a na základě toho pak určili
témata jednotlivých kurzů,“ vzpomíná na úplné začátky dr. Vaněk.
Struktura vzdělávacích aktivit byla navržena tak, aby umožnila reflektovat konkrétní potřeby a požadavky zaměstnanců obou univerzit a jejich
součástí. Nijak tedy nepřekvapilo, že největší zájem ze strany vedoucích
pracovníků i zaměstnanců byl o jazyky, především anglický a německý, ale
také třeba ruský. Stejně tak byly obsazeny kurzy rétoriky, přípravy projek-

tů, tvorby webu a kurzů práce v LMS Moodle, komunikačních dovedností,
prezentace výsledků vědecké práce nebo třeba ekonomicky zaměřené workshopy. Co však řešitele přece jen překvapilo, bylo rozložení zájemců. „Velký
zájem byl jak mezi představiteli univerzit, tak mezi pedagogy, kteří pochopili,
v čem jim projekt může pomoci a že se jeho výstupy dají použít i v praxi.
Naopak zklamaní jsme z malého zájmu doktorandů, kteří jsou většinou teprve na startu své kariéry, a přesto moc zájmu neprojevili,“ přiznává asi jediné
negativum Jindřich Vaněk.
Celý projekt směřoval mezi dvě hlavní skupiny příjemců. První skupinou
byl management, ať už univerzitní nebo jednotlivých fakult, a senáty. Sem
spadalo celkem pět kurzů, které probíhaly ve dvou bězích (pět v Opavě
a pět v Ostravě). Projekt sledoval zvýšení kvality a efektivnosti práce vysokoškolských pracovníků, zejména v oblasti kvality pedagogické a řídící činnosti. Podle záměru mají být tato zlepšení dosažena v oblastech zkvalitnění
samotné výuky, řízení univerzit a jejich součástí, včetně vytvoření lepších
předpokladů pro spolupráci v rámci mezinárodních programů a vědecko-výzkumné činnosti. Právě proto byl kladen velký důraz na jazykové znalosti.
Konečná čísla zatím řešitel k dispozici nemá. Zda kurzy prošlo plánovaných 950 osob, zjistili řešitelé teprve po zpracování předposlední hodnotící
monitorovací zpávy. Dobrý pocit ale mají z toho, že po nich zůstane celá
řada materiálů, které budou i nadále přístupné a zájemci si tak mohou znovu
osvěžit téma, o které mají zájem.
„Jsou to témata, která mají stálou platnost a dají se využívat i nadále.
Kdo bude mít zájem, bude mít k dispozici kompletní kurzy a workshopy pro
svoje vzdělávání,“ vypočítává dr. Vaněk. A že to nejsou jen tak obyčejná školení, dokazuje třeba fakt, že na školitele manažerských kurzů bylo vypsáno
výběrové řízení a vítězná odborná firma musela nabídnout o hodně více, než
její silná konkurence.
Jak už bylo uvedeno, projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků vysokých škol MSK s podporou ICT skončil závěrečnou konferencí
v prosinci. I na ni připravovali řešitelé poptávkové řízení.
Martin Kůs

Hlavní řešitel projektu RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Foto Martin Kůs

Projekt popularizace výzkumných a vědeckých výsledků nabídl další dva přednáškové cykly
Projekt Popularizace výzkumných a vědeckých výsledků v oblasti historických věd odstartoval na Ústavu historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve druhé polovině roku 2012.
Jeho základním cílem, jak již ze samozného názvu vyplývá, je popularizovat
výsledky vědecké práce, a to i z hlediska středoevropské komparace. Během
uplynulého akademického roku proběhlo pět přednáškových cyklů a řada
dalších přednášek, seminářů a workshopů. V neposlední řadě jsou výsledky
pravidelně prezentovány na vybraných středních školách v každém z krajů
České republiky (kromě Prahy). Uskutečnila se také celá řada odborných
exkurzí do zahraničí.
Během letošního podzimu proběhly další dva přednáškové cykly. Nejprve 23. října přišel na řadu 6. cyklus nazvaný Volný čas v Československu
padesátých a šedesátých let. Nejprve se doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., vedoucí ÚHV, společně s doc. Martinem Francem zaměřili na rozsáhlou škálu
kulturních činností, ve které se lidé mohli (a v představách komunistického
režimu i měli) během 50. a 60. let realizovat. Dr. Alžběta Čornejová ze vše-

odborového archivu Českomoravské konfederace odborových svazů vystoupila s přednáškou Za hranice všedních dnů: Odborová rekreace 1945-1968
a dr. Petra Schindler-Wisten z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
se zblízka podívala na Chataření a chalupaření. Formování tohoto fenoménu
započalo právě v šedesátých letech 20. století, kdy mnoho lidí volilo uzavření
se do soukromého života. Toto „soužití“ s režimem a rezignace na aktivní vystoupení proti němu vykrystalizovalo v době tzv. normalizace, kdy chataření
a chalupaření získalo na oblíbenosti.
Posléze 13. listopadu přišel na řadu v pořadí sedmý cyklus, který nesl
název Fenomén hospodářských krizí ve 20. století. Stejnojmenné téma měla
přednáška prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., tématu Ekonomické krize
ve 20. století na Slovensku se věnovat PhDr. Miroslav Londák, DrSc., ze
Slovenské akademie věd a prof. Andrzej Malkiewicz promluvil k problematice
Finanční krize a měnové reformy ve 20. století v ČR.
Na jaro příštího roku je naplánován poslední přednáškový cyklus, který
by se měl věnovat středověkým městům.
Michal Novotný
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Nová skripta, vzniklá z projektu inovujícího obor Lázeňství a turismus, hodnotili sami studenti

Na konferenci se jménem studentů ujala slova posluchačka 3. ročníku oboru
Lázeňství a turismus Barbora Maleňáková
Foto Martin Kůs
Při závěrečné odborné konferenci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství
a turismus“ (reg. č. projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0177) nedostali slovo jen
jeho řešitelé a profesní odborníci, ale také ti, ke komu jeho výsledky směřují
nejvíce – sami studenti.
Mezi hlavními úkoly, které před řešitelským týmem stály vedle organizace pilotních vzdělávacích kurzů a podpory přípravy a realizaci turistických
produktů, byla kromě inovace výukových předmětů hlavně tvorba studijních materiálů, jež se praxí, ale rovněž úvodní analýzou stávající situace
ukázaly jako prioritně chybějící. Hlavní řešitelka projektu Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (ÚLGT) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, se však nespolehla jen
na znalosti a um svých spolupracovníků, kteří jednotlivé publikace a výukové
materiály připravovali, ale chtěla znát i názory „z druhé strany“. Proto se
na konferenci konané ve dnech 14. a 15. listopadu objevili i zástupci studentů, kteří nově vytvořená skripta recenzovali a současně zhodnotili změny
spojené s inovací oboru Lázeňství a turismus.
Za všechny tyto poznatky představila konferenčnímu fóru Barbora Maleňáková, posluchačka 3. ročníku bakalářského studijního oboru Lázeňství
a turismus. Ta postupně seznámila přítomné s názory studentů na odborné publikace, například věnované odborné němčině či angličtině, publikacím
zaměřeným na cestovní ruch, pracovní právo, účetnictví, přípravu projektů
nebo třeba i takových, které mají studentům pomoci při psaní závěrečných
a vědeckých prací a výstupů.
„Pro výuku anglického jazyka jsou určena skripta s názvem Hospitality

English. Obsahují potřebné základy v oblasti cestovního ruchu. Podávají
informace v cizím jazyce, čímž studenty připravují ke komunikaci v jejich
budoucím zaměstnání. Texty rovněž korespondují s požadavky k zápočtu,“
řekla mimo jiné Barbora Maleňáková při hodnocení výukových materiálů pro
odbornou angličtinu. Každou učebnici tak studenti podrobili kladné i záporné kritice, u většiny z nich ocenili inovační metody a prvky, kterými je
autoři vybavili: „Začátek každé kapitoly je věnován jejímu náhledu, cíli, ale
také je studijním průvodcem, jenž studenta snadněji uvede do problematiky. Pro efektnější studium autor zařadil na konec každé kapitoly kontrolní
otázky a otázky k zamyšlení,“ konstatovala například Barbora nad skripty
pro výuku Příprava a řízení projektů. Ač kladné reflexe jednoznačně převládala, objevili studenti i některé nedostatky. Například u učebního textu pro
Oblasti cestovního ruchu České republiky postrádali větší sepětí popisované
problematiky s požadavky na získané znalosti a také na nevhodný formát
přiložených fotografií.
Studenti dostali prostor na konferenci vícekrát. Na téma „Jak se připravoval zahraniční zájezd“ hovořili Vendula Reichová, David Soukal, Eva
Červinková a Kristýna Zetková, současní posluchači ÚLGT, kteří se aktivně
zapojili do realizace jedné z klíčových aktivit projektu.
V jiných případech zase studenti navázali na předchozí příspěvek a představili, jak se teorie promítá do praxe. Když například Mgr. Alexandr Burda
hovořil v teoretické rovině o inovaci výukových kurzů sommeliérů, barmanů
a baristů či kurzů etiky a etikety, vzal si následně slovo student Lukáš Kramný, který jako nedávný absolvent představil své poznatky z kurzu barmanů.
Konference se tak stala nejen představením toho, co se podařilo, ale také
významným diskusním fórem.
Martin Kůs

Na téma „Jak se připravoval zahraniční zájezd“ hovořili také studenti Vendula
Reichová a David Soukal
Foto Martin Kůs

Projekt vzdělávání pracovníků vysokých škol Moravskoslezského kraje vyvrcholil konferencí
Dvoudenní odbornou konferencí vyvrcholil ve dnech 7. a 8. listopadu
2013 společný projekt Slezské univerzity v Opavě a partnerské Ostravské
univerzity v Ostravě Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků vysokých škol Moravskoslezského kraje (s podporou ICT). Hostil ji Hotel Belaria
v Hradci nad Moravicí.
„Tato konference se sice dá považovat z ukončení celého projektu, ale
některé jeho dílčí části poběží až do prosince. Poté proběhne závěrečný
audit a vyhodnocovací část a my konečně budeme přesně vědět, zda se vše
podařilo naplnit podle plánů,“ konstatoval na začátku setkání RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D., hlavní řešitel projektu působící na katedrře informatiky
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Ten se také ujal úvodního slova konference, kdy se zamyslel nad efektivitou systematického vzdělávání. Mimo jiné také přítomných sedmi desítkám
hostů představil celý projekt a jeho jednotlivé klíčové aktivity. Připomněl, že
vše vlastně začalo ještě předtím, než byl projektový záměr oficiálně podán.
Všemu totiž předcházel průzkum mezi potencionálními respondenty projektu, jehož cílem bylo přesně zmapovat, o jaké oblasti dalšího vzdělávání mají
pracovníci vysokých škol zájem. Teprve poté přišlo na vytváření konkrétní
náplně projetu.
„Projekt jsme zaměřili na vzdělávání lidí na všech stupních pracovníků
vysokých škol – managementu, akademiků, vědeckých i nevědeckých pracovníků, ale i studentů doktorského studia, tedy budoucích univerzitních

pracovníků. Naší snahou bylo nabídnout jim kurzy a další vzdělávací možnosti tak, aby byli plně a kvalitně připraveni k výkonu své práce,“ shrnul základní
informace o projektu Jindřich Vaněk.
Jeho informace následně doplnila Mgr. Yvona Kaniová, vedoucí Centra řízení projektů, celouniverzitního pracoviště Slezské univerzity v Opavě,
která přítomné seznámila se zajímavými čísly a výstupy projektu. Mimo
další se uskutečnilo 35 přednáškových cyklů a kurzů, zaměřených například
na jazyky, ekonomiku, marketing, tvorbu prezentací, komunikaci, asertivitu
a další odbornosti.
Program konference byl rozdělen do tří tematických bloků odborných
sekcí. První se věnovala, druhý se pak zaměřil na synergii a závěrečný se
opět vrátil k efektivitě vzdělávání. Řízení konference se ujala doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.; moderovala ji a postupně udělovala slovo jednotlivým
řečníkům.
Od řečnického pultu zazněly i příspěvky věnující se například trendům
využívání audiovizuální techniky ve výuce, spolupráci a využívání možností
nabízejících se vysokým školám ze strany Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje, osobní zodpovědnosti vedoucích pracovníků vysokých škol či „souboji“ tradičních a moderních forem ve výuce cizích jazyků. Zkrátka oba dva
dny jednání byly využity naplno a přinesly řadu zajímavých vystoupení, která
byla podloženy konkrétmními zkušenostmi z praxe a v procesu vzdělávání
se opravdu dají aplikovat.
Martin Kůs
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Studentům naší univerzity poslouží v brzké době vedle klasické knihovny i knihovna digitální
Dvě stovky titulů, 48 tisíc stran, 31. května
2014. To jsou jen některá čísla provázející realizaci klíčové aktivity č. 4 projektu Zkvalitnění výuky
a poskytovaných služeb podporující rovný přístup
ke vzdělávání na Slezské univerzitě (SU) v Opavě
(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005).
Jedná se o digitalizování a následné zpřístupnění fondu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě. Více nám o realizaci záměru řekl
Ing. Petr Korviny, Ph.D., hlavní řešitel projektu.
„V přípravné fázi, která probíhala v uplynulých měsících, jsem s pomocí pedagogů jednotlivých univerzitních součástí a pracovníků knihovny
vytipovávali publikace z knihovního fondu, které
by bylo vhodné digitalizovat a zpřístupnit pomocí
internetu. Nakonec jsme se shodli a vybrali dvě
stě knih, skript a dalších materiálů napříč všemi
obory, a to jak z knihoven v Opavě, tak Karviné,
které budou převedeny do digitální podoby,“ říká
Petr Korviny.
Na základě výběrového řízení byl vybrán
i zhotovitel digitalizace. Ten sídlí v Brně a v současné době už má u sebe všechny materiály, které

průběžně skenuje. „Publikace budou převedeny
do systému Kramerius 4, který podporuje standardy pro archivaci elektronických publikací a je
podporován například Národní technickou knihovnou,“ vysvětluje P. Korviny a dodává, že ačkoliv je
systém na řadě míst funkční, na SU jsme se vydali
maličko jinou cestou, tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám studentů, včetně těch se specifickými potřebami. Digitalizované knihy a další budou
umístěny na web, kam se studenti, pedagogové
a další zaměstnanci univerzity dostanou po zadání přihlašovacích údajů používaných na univerzitě.
Všechno by mělo být připraveno do konce května příštího roku a od června fungovat v plném
provozu.
„Zatím ještě nevíme, jaký bude o digitalizované publikace reálný zájem, ale předpokládáme,
že se systém osvědčí a do budoucna budeme v digitalizaci pokračovat,“ svěřuje se hlavní řešitel.
Záměrem je také proškolení pracovníků knihovny tak, aby byli sami schopni publikace skenovat
a následně digitalizovat. A v návaznosti na to
připravit pro pedagogy a další zájemce seminář,

kde je naučí tento fond plně využívat ve výuce.
Možná si někdo řekne, že 200 knih není zase
tolik. Rozhodně to ovšem není, tedy přesněji nebude, jediná možnost, kterou studenti díky projektu získali. „Do roku 2019 má SU zaplacený
přístup do online databáze a práva na využívání
devatenácti tisíc publikací cizojazyčné odborné
literatury včetně časopisů a dalších materiálů.
Vstup je umožněn ze školních počítačů nebo dokonce, samozřejmě při dodržení specifikovaných
podmínek, také ze soukromých počítačů po zadání příslušných vstupních dat,“ říká Petr Korviny
s tím, že za tuto službu zaplatila univerzita částku 1 200 000 korun.
I po ukončení platnosti této licence, bude
mít SU k dispozici vybrané publikace v elektronické podobě, pořízené pro časově neomezené
využívání. Tyto „trvalé elektronické zdroje“ budou
vybrány ve spolupráci s pedagogy ze Slezské univezity z databáze čítající na 400 tisíc publikací
z nejrůznějších vědních oborů. Jedná se zejména
o oblast ekonomie, matematiky, bankovnictví, ale
třeba také ošetřovatelství.
Martin Kůs

Letní školy nenásilnou formou rozvíjejí vědecký potenciál Matematického ústavu v Opavě
V průběhu letošního září uspořádal Matematický ústav (MÚ) Slezské univerzity v Opavě další
ze série letních škol, které jsou zaměřeny na oblast dynamických a integrabilních systémů.
Letní školy jsou realizovány jako jedna z klíčových aktivit projektu Rozvoj vědeckých kapacit
Matematického ústavu Slezské univerzity. Náplň
problematiky přednášené na letních školách úzce
souvisí se zaměřením výzkumu realizovaného MÚ.
Jsou organizovány jednou ročně a jejich cílem je
poskytnout zaměstnancům MÚ pohled na jimi
zkoumané problémy v širším matematickém kontextu. Vzhledem k vědecké fundovanosti řady zaměstnanců MÚ to ovšem není jednoduchý úkol
a úspěšně se ho mohou zhostit jen matematici,
kteří patří ke světově uznávaným odborníkům
v dané oblasti.
V tomto roce naše pozvání přijali Louis Block
z University of Florida a Armengol Gasull z Universitat Autónoma de Barcelona, kteří přednášeli
na letní škole zaměřené na dynamické systémy
s názvem Silesian Mathematical Summer School

Přednáška prof. Rafaela Vitola na letní škole
z integrabilních systémů
Foto Karel Hasík

in Opava, Dynamical Systems: Selected TopicsJako přednášející na letní škole z integrabilních
systémů The Second Summer School on the Geometry of Differential Equations jsme v letošním
roce opět přivítali Rafaela Vitola z University of
Salento a Alexandra Verbovetského z Independent University of Moscow.
Citované letní školy byly MÚ pořádány souběžně. Celá akce se uskutečnila v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.
Obou letních škol se zúčastnilo celkem 20 posluchačů doktorského studia a 25 akademických
pracovníků nejen z České republiky, ale také ze
zahraničí.
Dovoluji si vyjádřit přesvědčení, že všichni
účastníci odjížděli z letní školy spokojeni, protože
přednášky byly velmi inspirativní. Nemalou zásluhu na úspěšném průběhu má také velmi ochotný
a vstřícný personál hotelu i jeho krásné okolí, což
všechno přispělo k tomu, aby se mohli účastníci
letních škol v klidu a pohodě věnovat svému životnímu „koníčku“.
Karel Hasík

Exkurze Ústavu historických věd představují evropská města v nové perspektivě
Vídeň, polské Slezsko, Krakov. To jsou místa, kam se zatím mohli společně s lektory ze Slezské univerzity podívat jak posluchači Ústavu
historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty, tak studenti
z partnerských gymnázií všech koutů České republiky. Stalo se tak v rámci
2. klíčové aktivity projektu Popularizace výzkumných a vědeckých výsledků
(VaV) v oblasti historických věd, který se na zmíněném pracovišti realizuje.
Na podzim čekalo na zájemce dalších pět exkurzí.
„Účastníkům exkurze se snažíme navštívená města a lokality přiblížit
i z trochu jiné stránky a jiným způsobem, než by třeba na základě svých
zkušeností čekali. Akce proto po odborné stránce jako lektoři zajišťují pedagogové Ústavu historických věd, tematické zaměření dává jejich účastníkům
možnost poznat daná místa z jiného úhlu pohledu,“ řekla Mgr. Veronika
Marková, odborná pracovnice pro exkurze.
Čtyřikrát na exkurzi vyjíždějí studenti ÚHV, čtyři jsou určeny pro studenty gymnázií, která spolupracují na realizaci popularizačních přednášek
v rámci téhož projektu. Pětidenní akce se obvykle účastní více než čtyři
desítky zájemců, kteří navíc dostávají oporu pro účastníky exkurze, jež mj.

obsahuje dějiny navštíveného státu, měst, mapy a obrazové přílohy. Vysokoškolští studenti zatím vyrazili do Vídně a do polského Slezska (na podzim
je čekala znovu Vídeň a ještě Berlín), středoškoláci se vypravili do Vídně
a Krakova (na podzim je čekala Bratislava společně s Budapeští a Mnichov).
„V programu je navíc jedna specifická exkurze, kdy na studenty ÚHV čekají
Dny slezských univerzit, tedy návštěva historických pracovišť partnerských
slezských univerzit v Ostravě, Opolí, Vratislavi a Katovicích,“ doplnila Veronika Marková.
Projekt Popularizace VaV v oblasti historických věd se zaměřuje na širokou cílovou skupinu: od zájemců o historii z řad laické veřejnosti, dále
studentů a pedagogů středních a vyšších odborných škol, přes studenty bakalářského studia historických věd, až po vědeckovýzkumné pracovníky a posluchače doktorského studia. Jeho náplní jsou rozsáhlé tematické přednáškové cykly věnované kulturnímu, společenskému a politickému vývoji střední
Evropy, odborné semináře vedené tuzemskými i zahraničními experty a v neposlední řadě exkurze a školení. Jeho realizace je plánována do konce dubna
2014. Oslovit by měl oslovit okolo 4 tisíc osob.
Michal Novotný
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Základ pro inovaci studijního oboru Lázeňství a turismus byl zásluhou řešení projektu položen

Uprostřed Ing. Eva Vavrečková, Ph.D., hlavní řešitelka projektu Tvorba
studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ
inovace studijního oboru Lázeňství a turismus
Foto Martin Kůs
Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě realizoval v období let 2011-2013
projekt s názvem „Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus“
CZ.1.07/2.2.00/15.0177, a to v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Kromě realizačního týmu se na naplnění klíčových aktivit podíleli dva
partneři projektu, a to Lázně Teplice nad Bečvou zastoupené výkonnou ředitelkou a předsedkyní představenstva Ing. Irenou Vašicovou a Priessnitzovy
léčebné lázně, a. s. se sídlem v Jeseníku zastupované lékařským ředitelem
MUDr. Jaroslavem Novotným. Smysl jejich zapojení spočíval zejména v poskytnutí zkušeností při tvorbě struktury i obsahové stránky studijních opor
a následně v zajištění zpětné vazby na požadavky praxe pro další aktualizaci
studijních opor v návaznosti na měnící se legislativu, na technologické postupy i na aktuální trendy.
Cílem projektu bylo zpracovat studijní materiály pro profesní vzdělávání
v oboru Lázeňství a turismus. Časový horizont ukončení projektu je stanoven
na 31. 12. 2013 s tím, že bezprostředně poté bude následovat závěrečné
vypořádání finanční stránky i dalších povinných aktivit.
Cílovou skupinu tvořili zejména posluchači bakalářského studijního oboru, jichž se k účasti v kurzech zaregistrovalo až dosud 1358 při plánovaném
počtu 480 zapojených studentů.
V průběhu realizace projektu byly postupně naplňovány klíčové aktivity
projektu dle stanoveného harmonogramu – analýza potřeb cílové skupiny,
organizace pracovních workshopů a následně pak tvořeny studijní materiály.
Celkem bylo vytvořeno 13 studijních materiálů v tištěné podobě. Pro všechny tištěné materiály byla vytvořena jednotná grafická úprava obálky, která se
lišila pouze barvou proužku umístěného nad povinným logolinkem projektu.
Nedílnou součástí byla příprava prezentací vybraných témat.
Pro kurz Příprava a realizace turistického produktu I. a II. byla v rámci projektu realizována prospěšná aktivita, jejíž podstatou se stala tvorba
a následně reálné uskutečnění cvičeného průvodcovského zájezdu. Cílová
skupina studentů měla vždy za úkol pod vedením pedagoga prezentovat
možné lokality pro přípravu jak tuzemského, tak i zahraničního forfaitového

zájezdu. Nedílnou součást aktivit představovaly činnosti spojené s objednáním služeb (doprava, ubytování, vstupy), organizační zajištění, příprava
průvodcovských textů, vlastní realizace a následné finanční vyúčtování tak,
aby si studenti ověřili znalosti a dovednosti spojené s přípravou produktu pro
budoucí klientelu.
Navazujícím cílem a další klíčovou aktivitou byla organizace pilotních
vzdělávacích kurzů pro cílovou skupinu vysokoškolských studentů v návaznosti na zpracování a průběžné vydávání studijních materiálů. Jejich smyslem bylo ověřit, zda připravená struktura i obsah studijních opor odpovídá
požadavkům profilu absolventa i trhu práce. Na realizaci kurzů se mimo jiné
podíleli v roli lektorů odborní experti z praxe (sommeliér, zástupci lázeňských
a hotelových zařízení, cestovních kanceláří i významní pedagogové z univerzitní sféry věnující se problematice cestovního ruchu, udržitelného rozvoje
a dalších aktuálních témat). Po pilotním ověření koncepce realizovaných
kurzů došlo v rámci inovace oboru Lázeňství a turismus k jejich následné
transformaci do studijního plánu oboru rozšířením nabídky odborných předmětů v kategorii povinně volitelné.
Významnou klíčovou aktivitu znamenal průběžný monitoring výsledků
vzdělávací činnosti umožňující studentům jako cílové skupině vyjádřit vlastní
hodnocení, a to jak na adresu zpracovávaných studijních materiálů, tak
i na konto na ně navazujících pilotních kurzů. Závěrečná fáze projektu vyvrcholila uspořádáním odborné konference, která se v Opavě konala ve dnech
14. a 15. listopadu 2013.
Tři roky práce na realizaci uvedeného projektu lze hodnotit vcelku pozitivně. Hlavními problémy, s nimiž jsme se potýkali, byly dílčí změny v předpisech proti podmínkám platným v době podávání žádosti. Ty vedly k nutnosti
absolvovat následně nepoměrně větší množství výběrových řízení u položek
stanovených rozpočtem.
Přesto lze konstatovat, že dosažená kvalita výstupů ukončeného projektu převýšila případná negativa spojená s jeho realizací a přinesla cílové
skupině adekvátní přidanou hodnotu. Lze proto předpokládat, že vzdělání
v rámci inovovaného studijního oboru Lázeňství a turismus přispěje ke zvýšení adaptability jeho absolventů na trhu práce a rovněž k vyšší kvalitě poskytovaných služeb.
Eva Vavrečková, Jana Stuchlíková

Účastníci závěrečné konference projektu si ze zájmem prohlédli tištěné
studijní materiály, v tomto případě se týkající německého jazyka a jeho slovní
zásoby užívané v gastronomii, hotelnictví a turismu
Foto Martin Kůs

Seminář hodnotil projekt řešící zvyšování kompetencí jejich akademických pracovníků
Ve dnech 28.-29. listopadu 2013 se uskutečnil
druhý (závěrečný) seminář z projektu „Zvyšování
odborných kompetencí akademických pracovníků
Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0026.
V rámci tohoto semináře jednotliví tvůrci balíčků
odborných kompetencí v krátkosti představili své
balíčky ostatním účastníkům semináře. Setkali se
zde zástupci obou spolupracujících univerzit a navzájem si vyměňovali své zkušenosti, které nabyli

při konzultacích s externími odborníky v rámci
tvorby balíčku.
Celý seminář se nesl v duchu diskusí a vyměňování si zkušeností v jednotlivých prezentovaných oblastech. Účastníci semináře se rovněž
od hlavní řešitelky projektu Ing. Evy Burianové,
Ph.D., z Ostravské univerzity v Ostravě a koordinátora projektu za Slezskou univerzitu v Opavě doc. RNDr. Františka Koliby, CSc., dozvěděli
o průběhu celého projektu, který byl zahájen 1.

února 2011 a bude ukončen k 31. lednu 2014 .
Byli informováni o tom, jak probíhaly jednotlivé
klíčové aktivity, kolik finančních prostředků bylo
vyčerpáno a jakým způsobem se bude projekt
ukončovat. Po celé toto období probíhá spolupráce mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě a Slezskou univerzitou v Opavě, která je jistě přínosná
pro obě strany. Proto věříme, že i v dalším programovacím období 2014 - 2020 ji budeme mít
možnost rozvíjet.
Jana Hajíčková
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Kolektiv PracovníKů Centra řízení projektů
Vám přeje
příjemné prožití nadcházejících vánočních svátků,
pevné zdraví a mnoho úspěchů,
A TO nejen těch projektových,
v příštím roce 2014
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