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Projektu Ústavu historických věd se s popularizací výsledků vědecké práce vyrovnat podařilo
užívané vyjádření, že pro ty, kdo byli
Závěrečná konference posoudila
přímo zainteresováni, přinesl cestu
10. dubna v prostředí auly univerzitní
za hranice všedních dnů,“ řekl doc. J.
budovy Na Rybníčku řešení projektu
Knapík a potvrdil, že projekt znameÚstavu historických věd (ÚHV) Filonal novou zkušenost jak pro ty, kdo
zoficko-přírodovědecké fakulty „Pos popularizací vlastní práce teprve
pularizace nejnovějších výzkumných
začínají, tak pro ty, kdo se o ni už
a vědeckých výsledků ÚHV v oblasti
v minulosti pokoušeli. „Podařilo se
historických věd v rámci středoevropuskutečnit a oživit řadu kontaktů,
ské komparace“. Projekt totiž k 30.
jež byly navázány dříve, konkrétdubnu skončil.
ně v průběhu devadesátých let, kdy
Jeho téměř dvouletému řešení
existovaly pro jejich pěstování jiné
byla nejen ÚHV, ale i Filozoficko-přímožnosti, ale také iniciovat nové
rodovědeckou fakultou (FPF) a celou
a hlavně je zasadit do prostředí, kdy
Slezskou univerzitou (SU) věnovávzájemnou komparaci výsledků vědy
na nadstandardní pozornost. Svědčí o tom též účast jejich vedoucích Ze závěrečné konference projektu „Popularizace nejnovějších výzkumných dosahovaných na pracovišti ÚHV
představitelů na konferenci a před- a vědeckých výsledků Ústavu historických věd v rámci středoevropské a odborných pracovištích na polFoto Ivan Augustin ských univerzitách, ale i na Slovennesená vystoupení, v nichž se shodli komparace“ v opavské univerzitní aule
sku, mohli sledovat v prvé řadě ti,
na významu projektu a dosažených
výsledcích, jež se v nejednom ohledu stanou východiskem k dalším aktivitám kdo na nich přímo nepůsobí,“ ocenil garant projektu a vyzdvihl možnost
spolupráce zvláště se studenty a pedagogy gymnázií.
odborných pracovníků nejen ÚHV v oblasti popularizace vědy a výzkumu.
Ze svého hlediska vytvořené předpoklady a podmínky úspěšného řešení
Jak prorektorka SU PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., tak proděkanka
FPF prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., potvrdily důležitost projektu pro představil projektový manažer Ing. Marek Bumbálek, pracovník Centra řírozvoj mezinárodních vědeckých kontaktů, a to především ve vztahu k part- zení projektů SU. K organizaci školení a workshopů na vybraných středních
školách se vyjádřila Mgr. Hana Komárková, posluchačka doktorského studia
nerským polským vysokým školám sdruženým v Konferenci rektorů slezských
na ÚHV. Poté se účastníci závěrečné konference vydali na procházku za hisuniverzit (KRSU). Pozitivně byl hodnocen jeho přínos rovněž v podobě aktivního zapojení studentů ÚHV, kteří v mezidobí dvou v únoru a v dubnu torickými pamětihodnostmi města a v odpoledních hodinách se věnovali disletošního roku realizovaných Dnů slezských univerzit v Opavě absolvovali kusi v rámci workshopu, který sledoval sběr stanovisek a výměnu zkušeností
na to, jak v popularizaci vědeckých výsledků, třeba se zapojením ještě širší
poznávací exkurze do sídelních měst polských univerzit, členů KRSU, tedy
veřejnosti, pokračovat v budoucnosti.
do Vratislavi, Opolí a Katovic.
Klíčové aktivity projektu - prezentace nejnovějších vědeckých poznatků,
Ke smyslu popularizační práce se vyjádřil i přítomný primátor města
Opavy Zdeněk Jirásek, profesor ÚHV. „Přestože si požadavek zpřístupňovat rozvoj systematické práce s mladými adepty vědy, tedy studenty vysokých
výsledky badatelské činnosti veřejnosti vědečtí pracovníci dobře uvědomují, a středních škol, stejně jako další vzdělávání vědeckých a výzkumných pracovníků v oblasti popularizace a komunikace - byly v období od 1. července
jejich pohled na jeho naplňování není jednoznačný. Je to způsobeno skutečností, že se popularizace vědy do vědecké výkonnosti nijak nezapočítává, 2012 naplněny.
Řešitelský tým projektu v sestavě doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (gacož v nejednom případě, zvláště ze strany těch, kdo působí v oblasti přírant projektu), Mgr. Irena Šindlerová, PhDr. Karla Vymětalová, Mgr. David
rodovědných disciplín, vede až k přezíravému pohledu na ni,“ konstatoval
prof. PhDr. Z. Jirásek, CSc., a potvrdil, že sám jako vědecký pracovník ze Váhala (koordinátoři klíčových aktivit), Ivana Volná (finanční manažer a adsféry společenskovědních oborů považuje popularizaci vědy za jediný způ- ministrátor), Ing. Marek Bumbálek (projektový manažer), Mgr. Bc. Michal
Novotný (technická příprava posterů a internetových prezentací), Mgr. Vesob, jak se o výsledky výzkumu veřejně podělit. „Nechceme-li dopustit, aby
ve vědě došlo k tomu, co bylo v umění před polovinou 19. století nazýváno ronika Marková (odborný pracovník pro exkurze), PhDr. K. Vymětalová (orl´art pour l´art a pro co by dnes mezinárodní slovník mohl lehce nabídnout ganizace mezinárodních workshopů a Dnů otevřených dveří SU), Mgr. Hana
označení Science for Science, musíme se popularizací hodnot, jež věda spo- Komárková (organizace školení a workshopů), Mgr. Aleš Krempl, Mgr. Tomáš Hruda a Mgr. František Švábenický (odborní pracovníci pro popularilečnosti přináší, zabývat a razit jí cestu,“ uvedl Z. Jirásek.
Nad průběhem projektu se pak zamyslel jeho garant doc. PhDr. Jiří zaci) a Ing. Ondřej Honka (správa technického vybavení) je přesvědčen,
Knapík, Ph.D., vedoucí ÚHV. „Kdybych měl naše zapojení do něj struč- že na výsledcích, jichž bylo za 22 měsíců dosaženo, bude možno stavět
Ivan Augustin
ně a zároveň výstižně charakterizovat, použil bych k tomu nejspíš často i napříště.
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Slezská univerzita se přibližuje naplnění požadavku rovného přístupu ke vzdělávání

Ukázka z videa, které projektový tým natočil z praktické výuky oboru Všeobecná sestra na Ústavu
ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v opavě v budově na Bezručově nám. 14
Foto archiv
První polovina roku 2014 přinesla v rámci
řešení 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) řadu úspěšných
posunů směrem k vytyčeným cílům jednotlivých
klíčových aktivit.
V rámci klíčové aktivity č. 1 (KA 1) Zvyšování bezbariérovosti studijního prostředí na SU
se už před koncem roku 2013 podařilo dokončit
plánovaný bezbariérový výtah v budově Bezručovo náměstí 13 v Opavě. Protože se podařilo celý
plán realizovat levněji, rozhodl se projektový tým
k vybudování stejného výtahu i v budově Na Vyhlídce v Karviné. „Přípravy na zahájení stavby již
druhého bezbariérového přístupu v rámci projektu vrcholí a předpokládáme, že již v létě 2014
by měla proběhnout výstavba výtahu v budově
Na Vyhlídce,“ konstatuje hlavní řešitel projektu
Ing. Petr Korviny, Ph.D.
V oblasti KA 2, tedy v Poradenské a informační podpoře, se podařilo realizovat hned několik návštěv zahraničního experta Mr. Dereka
Davidsona v Opavě a Karviné a rovněž na konci
června navštíví vedoucí akademické poradny SU
Mgr. Petr Rypl a Mgr. Rostislav Němec, Ph.D.,
Středisko pro podporu studentů University of
Edinburgh, kde se seznámí s tamními praktickými postupy a možnostmi podpory studentů se
specifickými potřebami v e Skotsku. S Derekem
Davidsonem se pak řešitelé setkají ještě jednou,
a to v září tohoto roku.
Velký kus práce odvedl projekt také v KA 03
- Inovace předmětů modernizací didaktických pomůcek respektující potřeby studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Zde spolupracoval
především s Akademickou poradnou SU a společnými kroky se podařilo zajistit pro poradnu nejen
další kompenzační pomůcky, a tak pomoci se studiem prakticky každému studentu, ale také vyškolit a doškolit dvanáct osobních asistentů, kteří
budou pomáhat svým spolužákům i pedagogům.

„Rovněž probíhalo natáčení dalších výukových videozáznamů z různých oborů studovaných
na SU, tentokrát jsme zaznamenali obory jako
například jazykověda, ošetřovatelství, ekonomie
či marketing, a vzhledem k úspěšné a plodné spolupráci s firmou Newton Technologies, a.s., která
zajišťuje tvorbu titulků ke všem videozáznamům
z výuky pořízeným v rámci projektu, jsme mohli prodloužit smlouvu a rozšířit tak poskytované
služby,“ řekl k této aktivitě Petr Korviny s tím,
že po proškolení zaměstnanců z oddělení eLearningu bude mít univerzita k dispozici technologii
a know-how v jejím používání, potřebné k tomu,
aby si do budoucna byla schopna samostatně zajišťovat tvorbu titulků k videozáznamům.
Ani Virtuální vzdělávací knihovna, tedy KA

4, nezůstala bez zájmu řešitelů. Vedle již na podzim vybraného a dále zpracovávaného základního
počtu digitalizovaných publikací byli v uplynulých měsících osloveni pedagogové a akademičtí
pracovníci univerzity s tím, aby se také podíleli
na doplnění virtuální knihovny SU o odborné zahraniční tituly přístupné i studentům SU prostřednictvím webového rozhraní. „Díky projektu získá
SU odborné publikace v elektronické podobně
v hodnotě 25 tisíc USD,“ konstatuje hlavní řešitel
s tím, že v průběhu dalších měsíců se chystá zprovoznění webového rozhraní programu Kramerius
IV, určeného pro zpřístupnění digitalizovaných
(naskenovaných) publikací z univerzitní knihovny
SU v on-line podobě.
Za obsahově významný pak Petr Korviny považuje workshop Zajištění rovných příležitostí pro
studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
na Slezské univerzitě, který se v rámci projektu
konal v dubnu v konferenčním sále Hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Zde seznámil hlavní
řešitel členy projektového týmu a další hosty s aktuálním stavem všech hlavních klíčových aktivit,
porovnal původní záměry s tím, co se už podařilo,
a připomněl i některá úskalí, která řešení projektových aktivit potkala. „Můžeme již říci, že jsme
v zásadě všechna sledovaná kritéria splnili a v naprosté většině i požadovaná plnění překročili, ať
už se jedná o vytvoření nových moderních didaktických pomůcek, o usnadnění přístupu k digitalizovaným studijním materiálům, o podporu dalšího systémového rozvoje a zintenzivnění práce
Akademické poradny Slezské univerzity či zlepšení
bezbariérovosti přístupu do vybraných budov univerzity,“ mohl konstatovat Petr Korviny.
Informace o už uskutečněných akcích pořádaných v rámci projektu, jakož i o dalších výstupech projektu, jsou zveřejňovány na stránkách
http://projekty.slu.cz/svp/, zaznamenaná videa
jsou průběžně ukládána na adrese http://media.
slu.cz, kde jsou dostupná studentům i dalším zájemcům.
Martin Kůs

Hlavní řešitel Ing. Petr Korviny, Ph.D., seznámil na výjezdním workshopu ve Velkých Karlovicích své
kolegy s dosavadním úspěšným průběhem řešení projektu
Foto Martin Kůs
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Dny slezských univerzit v režii Ústavu historických věd rozhojnily česko-polskou spolupráci

Opavské Dny Slezských univerzit zahájil úřadující předseda Konference
rektorů slezských univerzit prof. Rudolf Žáček
Foto Ivan Augustin

Diskutuje Dr. Ryszard Gladkiewicz, zplnomocněnec rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego
Foto Ivan Augustin

Projekt Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků jím neoficiální podtitul workshopu, jenž připouštěl vyjádřit se k tématu jak
vážně, tak nevážně, a přece s plnou seriózností. Na ně druhý den navázali
Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerpřednášející z Vratislavi, Opolí a Katovic a program uzavřely prezentace
zity v Opavě v rámci středoevropské komparace umocnil ve dnech 25. - 26.
dvou znalců z Univerzity Palackého v Olomouci.
února dosavadní úzkou spolupráci s polskými partnery. Dny slezských uni„Myslím, že stanovený záměr se naplnit podařilo. Od samého počátku se
verzit provázel živý ohlas.
Jejich koncepce umožnila nejen setkání řady mladých vědeckých pra- totiž nemělo jednat o klasické přednášky, studentům jsme chtěli umožnit pohled na historii z jiných úhlů, než jaké přináší standardní výuka,“ konstatoval
covníků při workshopu sledujícím téma „Vysokoškolský student jako potenpo ukončení workshopu doc. J. Knapík a s účastí posluchačů na něm mohl
cionální pracovník ve vědě a výzkumu“, ale souběžně s ním i další sblížení
být spokojen. „Ukázalo se, že historikové, ale i archiváři, památkáři a klasičtí
zástupců subjektů, od roku 2003 sdružených v Konferenci rektorů slezských
filologové umějí pro to, čím se zabývají, zaujmout,“ dodal doc. Knapík.
univerzit (KRSU). Jak se ale hned na úvod dvoudenního programu shodli
Při závěrečném přátelském setkání popřál prof. R. Žáček KRSU i Mezisoučasný předseda KRSU, rektor Slezské univerzity v Opavě prof. Rudolf
národnímu centru slezských studií mnoho další inspirace. „Slíbit není hřích,
Žáček, prorektor Opolské univerzity prof. Marek Masnyk, zastupující tu rektora prof. Stanisława Sławomira Nicieju, a zplnomocněnec rektora Uniwer- a tak věřím, že mohu takový slib za své kolegy na univerzitách ve Slezsytetu Wrocławskiego prof. Marka Bojarskiego dr. Ryszard Gladkiewicz, sku dát. Dlouhodobým cílem pro nás zůstává vydání díla encyklopedického
nejpodstatnější na desetileté existenci KRSU je skutečnost, že dlouho nezů- charakteru, jež by Slezsko postihlo ve všech aspektech. Rád to konstatuji
stalo pouze při původním setkávání rektorů šesti vysokých škol z Vratislavi, ve chvíli, kdy se uzavírá setkání, jemuž dominovala historie chápaná nikoliv
toliko jako věda o politických procesech. Vždyť svou historii má vše kolem
Katovic (Uniwersytet Ekonomiczny a Uniwersytet Śląski), Opolí, Ostravy
nás, tedy i to, v jakém oblečení jsme dnes spolu mluvili,“ řekl předseda
a Opavy. Spolupráce se už dávno stala věcí všech příslušníků akademických
KRSU. Za setkání, které nekončí, označil opavské Dny slezských univerzit
obcí zúčastněných univerzit, pedagogů a studentů především. „Iniciativy
prorektor prof. M. Masnyk. „Spojuje nás mimo jiné i přesvědčení, že musíme
zdola budeme dál vítat a podporovat,“ uvedl dr. Gladkiewicz.
Zatímco oficiální představitelé univerzit se po zahájení v Obecním domě čelit nepříznivému trendu v našich zemích ve vztahu ke vzdělávání a hledat
cestu, jak aplikovanými obory upozornit na potřebu uplatnění jejich absolvěnovali návštěvě vybraných kulturních institucí v Opavě a v jejím blízkém
okolí, diskusím o dalším směrování KRSU a byli oficiálně přijati rektorem ventů. Je to plně v zájmu dalšího společenského rozvoje v Polsku i v České
prof. R. Žáčkem, mladí účastníci workshopu poznali zejména prostředí po- republice,“ uvedl prof. Masnyk.
Význam letošních Dnů slezských univerzit, jež definitivně skončily dubslucháren v univerzitních budovách na Masarykově ulici a ve výukovém areálu na Hradecké ulici. Hned prvního vystoupení se ujal vedoucí Ústavu his- novým workshopem v Opavě, pak do kontextu dalšího postupu KRSU zasadil dr. R. Gladkiewicz.
torických věd (ÚHV) a garant výše uvedeného evropského projektu doc. Jiří
„Hodnotím je ze tří pohledů. Jednak jsem přesvědčen, že naznačily směr
Knapík, aby se s posluchači z řad studentů i svých kolegů podělil o neopakopádné odpovědi na dnes často kladevatelné prožitky, jež mu připravil výnou otázku, zda je vůbec historický
zkum poválečného vývoje kulturní povýzkum užitečný. Druhým pozitivem
litiky v naší zemi. Připomněl nevšední
je zkušenost s projektem, jehož řešesetkání s významnými osobnostmi
ní naše setkání umožnilo. Když tedy
(Jaromír Hořec, Jan Štern, Alexej
bude v jarních měsících KRSU konciKusák, Čestmír Císař) a jejich propovat strategický plán do roku 2020,
střednictvím dokumentoval, že orální
lze na příkladu tohoto projektu ukáhistorie dokáže vedle získání cenných
zat, že podobné by neměly chybět
poznatků obohatit toho, kdo za nimi
ani napříště. A konečně, navíc nikoli
jde, i jinými hodnotami.
v poslední řadě, jde o vazbu výzkumu
V dalším průběhu pak následovaa vědy na každodenní život. Kromě
la vystoupení jeho kolegů ze Zemsképotvrzení si vědomí, že Opava je
ho archivu v Opavě, Muzea Těšínska
krásná, učinil jsem tu nové historické
v Českém Těšíně, Archivu Akademie
poznání. Vždyť mně dosud neznámé
věd ČR a Masarykova ústavu v Prakarlovarské knedlíky chutnaly stejně
ze, ostravského územního pracovišdobře, jako celé opavské Dny sleztě Národního památkového ústavu,
ských univerzit,“ prohlásil za souVlastivědného muzea v Olomouci
a ÚHV. Všichni přednášející usilovali Druhý den workshopu „Vysokoškolský student jako potencionální pracovník hlasného potlesku všech přítomných
Ivan Augustin
o neotřelý pohled na historii a naplnili ve vědě a výzkumu“ proběhl v areálu na Hradecké ul. Foto Ivan Augustin dr. Gladkiewicz.

4

Projektil -

bulletin Centra řízení projektů Slezské univerzity v Opavě

červen

2014

Workshopu našich a polských historiků o popularizaci vědeckého bádání vládla empatie
Prakticky jen jediný měsíc oddělil dva workshopy pořádané Ústavem
historických věd (ÚHV) Filozoficko-přírodovědecké fakulty pod záštitou Konference rektorů slezských
univerzit. K tomu druhému se čeští
a polští historikové sešli 1. a 2. dubna, aby se zamysleli nad dnešními
možnostmi prezentace a popularizace vědeckých poznatků v médiích.
Ve finiši řešení projektu „Popularizace nejnovějších výzkumných
a vědeckých výsledků ÚHV v rámci
středoevropské komparace“ se však
mezi oběma workshopy objevila ještě jiná vítaná aktivita. Posluchači
ÚHV v březnu objeli polské partnerské univerzity ve Vratislavi, v Opolí
a v Katovicích a poznali i některé pamětihodnosti jejich sídelních měst.
V praxi se tak naplnila slova o tom,
že Konference rektorů slezských
univerzit není už jen o rektorech,
ale především o akademických pracovnících šesti v ní sdružených vysokých škol a jejich studentech, jak
je už při prvním workshopu koncem
února akcentoval zástupce Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Ryszard
Gładkiewicz. „Poznání akademického prostředí, v němž studují naši
blízcí polští kolegové, bylo víc než
užitečné,“ shodli se účastníci exkurze do polské části Slezska.
Jak dubnový workshop jednoznačně prokázal, potřeby popularizace vědy a jejích výsledků jsou si
historikové působící na univerzitách,
ale také v knihovnách a v archivech
velmi dobře vědomi. Proto hledají
cesty, jak proniknout nejen do médií
odborných, což se od nich ostatně
očekává automaticky, nýbrž modifikovanými podobami výstupů
a prezentací vědeckých poznatků
i do masmédií, tedy do denního tisku, rozhlasu, televize a filmu. Třeba
k posledně jmenovanému médiu byl
zacílen samostatný blok tří vystoupení, v němž pohledy na spojení

Výklad Mgr. Moniky Horsákové, vedoucí oddělení audiovizuální tvorby
Ústavu bohemistiky a knihovnictví, posluchače zaujal Foto Ivan Augustin
historie a filmu prezentovali zástupci jednání pořádajícího ÚHV a spolu s nimi Mgr. Monika Horsáková
z Ústavu bohemistiky a knihovnictví, vedoucí jeho nejmladšího, ale
veřejnosti už zásluhou nejednoho
úspěchu známého oddělení audiovizuální tvorby.
Právě její příspěvek lze označit
za modelový, protože v něm demonstrovala nadstandardní spolupráci
filmařů s historiky v linii historik filmař - historik, povýšené aktivním
zapojením mladých adeptů filmové
tvorby, v opavském případě posluchačů bakalářského a navazujícího
magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba. Výsledky, jež se
v tomto směru daří oboru dosahovat, si zasluhují nejméně opakova-

nou, ne-li trvalou pozornost.
„Vděčíme za ně spolupráci s občanským sdružením PANT,“ netají
Mgr. M. Horsáková, když se ohlíží
za realizací dvou výukových nosičů
DVD obsahujících dokumentární filmy vzniklé z natáčení s pamětníky
významných historických událostí,
jež je potřebné zejména ve vědomí
mladších generací neustále připomínat. „Zatímco v případě prvního
s názvem Sami proti zlu jsme, pochopitelně ve spolupráci s historiky,
vybírali zejména osobnosti z Moravskoslezského kraje, druhá sada pěti
výukových kompletů nazvaná Dějiny
na vlastní kůži má již výběrem protagonistů jednotlivých příběhů celonárodní dosah,“ přibližuje Mgr. M.
Horsáková,
přičemž
akcentuje

charakter dokumentů postavených
na fenoménu orální historie. Role
historika se při jejich realizaci neomezuje pouze na počáteční konzultaci výběru osobnosti, ale pokračuje
i po natočení snímku.
„Ke každému filmu byla zpracována historická studie, přesná metodika jeho využití ve výuce, pracovní
list a naposledy soubor historických
pramenů. Jak vidíte, dějepisáři
na základních a středních školách,
jejichž žáci a studenti jsou naší cílovou skupinou, dostávají kompletní
vybavení,“ říká a připomíná generační blízkost režiséra a diváků a především aktivní účast posluchačů
oboru Audiovizuální tvorba jak při
samotném vedení rozhovoru s pamětníkem, jeho směrování k jedinému, předem stanovenému tématu,
tak při spolupráci s dramaturgem
a v partnerském přístupu při hledání
konečné vyváženosti slova, obrazu
a hudby dokumentu.
Jestliže byl ve vystoupení
Mgr. M. Horsákové často připomínán požadavek empatie, ať už
ve vzájemném vztahu historika a filmaře, nebo mladého univerzitního
studenta a obvykle o řadu generací
staršího protagonisty natáčeného
příběhu, jmenovaná tím vystihla
leitmotiv celého druhého projektového česko-polského workshopu
zaštítěného Konferencí rektorů slezských univerzit. Vždyť do ní s empatií vstupovalo před více než deseti
lety šest subjektů a empatie jejich
vazbám nadále dominuje. A pokud
se tentokrát hovořilo o možnostech
prezentace a popularizace vědeckých poznatků v médiích, především
v oblasti věd historických, empatii
k diskusi o nich projevilo i jedno
médium, jež se sice nedá považovat
za masové, nicméně dál o rozšiřování rodiny svých čtenářů se bezesporu
snažící. Je jím zpravodajský portál
Slezské univerzity.
Ivan Augustin

Projekt „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě“ umožňuje zahraniční stáže
Od počátku roku 2014 jsme začali v rámci
projektu CZ.1.07/2.3.00/30.0007 realizovat plánované čtyřměsíční stáže postdoktorandů na různých zahraničních pracovištích.
Jako první odjela dr. Venkata Padmavathi
Metta, která si jako místo pro svou stáž vybrala
Indian Institute of Technology Madras v Chennai
v Indii. Toto pracoviště je mezinárodně uznávaný
institut, na kterém působí odborníci nejen z oblasti přírodních věd, matematiky a fyziky, ale také
ekonomie a managementu. Svůj studijní pobyt
ukončila dr. Metta v květnu.
Další postdoktorandkou, která se účastnila čtyřměsíční stáže, byla RNDr. Lenka Rucká,
Ph.D., z Matematického ústavu (MÚ). Pro své

působení si vybrala rovněž exotickou destinaci, a to Floridu v USA. Na University of Florida
pokračovala pod vedením profesorů Keeslinga
a Blocka ve svém vědeckém výzkumu, který zahájila v rámci našeho projektu na MÚ v Opavě.
Tato její stáž byla realizována v období ledna až
května 2014.
V době uzávěrky tohoto čísla Projektilu byli
ještě „v terénu“ další dva postdoktorandi: dr. Natascha Neumӓrker - na Universita Autonóma de
Barcelóna ve Španělsku a dr. Jesús Bueno Miró
na University of Sussex ve Velké Británii. Podle
průběžných zpráv, které od těchto dvou vědeckých pracovníků dostáváme, jsou oba na svých
dočasných působištích spokojeni a pod vedením

místních vědeckých kapacit v oblasti matematiky
a informatiky pokračují ve svém výzkumu.
Projekt „Rozvoj vědeckých kapacit Slezské
univerzity v Opavě“ se nachází ve své závěrečné třetině, ve které je ještě pro postdoktorandy plánována účast na odborných konferencích.
Konkrétní konference budou vybrány po konzultaci s jednotlivými pracovníky a také je nutno
je předložit ke schválení na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Věříme, že pro všechny účastníky jsou absolvované stáže a konference přínosem jak v jejich
vědecké práci, tak i v nově získaných kontaktech,
které jim mohou být pro profesní růst užitečné
i do budoucna.
Jana Hajíčková
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Expresivní terapie do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našem kraji patří

Účastníci workshopu s výsledky své tvůrčí aktivity

Foto archiv

O průběhu projektu „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky
žáku se speciálními vzdělávacími potřebami MSK“ jste již byli informováni
dříve. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělání pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) začleněním terapeutických technik z oblasti
arte- resp. muzikoterapií. Zavedení těchto technik do výuky by mělo dopomoci k tvorbě osobnosti a lepšímu začlenění žáků se SVP do společnosti.
V minulém roce bylo pro zaváděcí pedagogy z partnerských škol z Bruntálu, Českého Těšína a Krnova realizováno 12 kurzů rozdělených do dvou
bloků. Jednalo se o šest arteterapeutických a šest muzikoterapeutických seminářů, na nichž získali přítomní pedagogové teoretické i praktické znalosti.
Semináře byly vedeny zkušenými lektorkami Bc. Svatavou Drličkovou (muzikoterapie), PhDr. Martinou Komzákovou (arteterapie) a PhDr. et Mgr. Petrou Potměšilovou, Ph.D. (arteterapie). Absolvováním kurzů získali zaváděcí
pedagogové dostatečné informace a schopnosti k sestavení vyučovacích jednotek zahrnujících arteterapeutické a muzikoterapeutické techniky.
V letošním roce již byl realizován jeden z dvojice workshopů se zahraničním lektorem. Na dvoudenní arteterapeutický workshop byla pozvána

Někteří z pedagogů při úvodní části workshopu

Foto Ivan Augustin

irská lektorka, arteterapeutka Norrie Louise Ross, M.A, B.Ed, Reg. IACAT.
Workshop byl zaměřen na arteterapeutickou praxi s neverbálními klienty se
zdravotním hendikepem a obsahoval jak praktickou, tak teoretickou část.
Jelikož byl tento workshop veden v anglickém jazyce, byla z důvodu minimalizace jazykové bariéry po celou dobu jeho konání přítomna překladatelka
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. Zaváděcí pedagogové získali cenné informace
o přístupu k neverbálním klientům a komunikaci s nimi. Lektorka doplnila
svou přednášku řadou zkušeností z praxe. V praktické části workshopu si
pedagogové vyzkoušeli roli arteterapeuta i klienta. Vyzkoušeli si vzájemnou
komunikaci a interpretaci jednotlivých děl vzniklých při využívání různých
arteterapeutických technik.
Zúčastnění pedagogové získané poznatky z obou terapeutických odvětví
s úspěchem zavádějí na jednotlivých partnerských školách a mají s nimi velmi
pozitivní zkušenosti. Jelikož se tento projekt již blíží ke konci, budou během
následujícího půl roku realizovány poslední aktivity, mezi něž patří muzikoterapeutický workshop, závěrečná konference, zahraniční stáž pro zaváděcí
pedagogy a dokončení metodiky ve formě publikace.
Pavel Kalivoda

Mezinárodní spolupráce s Římskou observatoří v oboru černých děr a neutronových hvězd pokračuje
Během posledního půl roku došlo v rámci
projektu Podpora zapojení do mezinárodních sítí
teoretického a observačního výzkumu v oblasti
relativistické astrofyziky kompaktních objektů,
reg. Č. CZ.1.07/2.3.00/20.0071, k prohloubení
spolupráce na mezinárodní úrovni v oblasti simulací optických efektů v extrémně silných gravitačních polí černých děr a neutronových hvězd.
Jedná se především o spolupráci s týmem Římské
observatoře v Itálii vedeným prof. Luigim Stellou.
Během mnohaleté spolupráce, která se stává
v posledních měsících stále intenzivnější a produktivnější, navštívilo Římskou observatoř několik desítek akademických pracovníků i studentů.
Společně můžeme absolvovat alespoň virtuální
výlet do Itálie.
Římská observatoř (OAR, L‘Osservatorio Astronomico di Roma) byla založena v roce 1938
na místě původní Vily Mellini ve čtvrti Monte
Mario v Římě. Tou dobou byla v Monterporzio
Catone vystavěna observatoř s velkým refraktorem, ale druhá světová válka učinila projektu přítrž. V roce 1948 byla budova přidělena Římské
observatoři. V roce 1965 byly založeny nové observační prostory v Campo Imperatore vzdálené
dva kilometry od Říma a v Gran Sasso, cca sto
kilometrů od Říma.
Od roku 1988 astronomové z Římské observatoře vybudovali kolem Monterporzia strukturu

Skupina českých vědců v Astronomickém muzeu
v římské čtvrti Monte Mario
Foto archiv
budov pro vývoj vědeckých aktivit, mimo jiné Astronomical Divulgation Laboratory, otevřenou veřejnosti, a Monte Porzio, kde se scházejí studenti
a astronomičtí nadšenci.
Římská observatoř byla nezávislým ústavem,
dokud nebyl v roce 2002 založen Národní institut

pro astrofyziku (INAF, Instituto Nazionale di Astrofisica). Teď je jednou ze dvaceti společností,
která pod INAF spadá. Monte Mario je v současnosti Astronomickým muzeem se Sluneční věží,
zatímco hlavní budova slouží jako administrační
centrum INAF. OAR se zabývá velkou škálou témat, od Sluneční soustavy po vzdálené galaxie
a také vesmírem jako celkem a je jedním z nejproduktivnějších ústavů INAF s váženým místem
na Evropských a celosvětových programech.
Výzkumná aktivita je soustředěna na pět hlavních témat INAF: Galaxie a kosmologie; Hvězdy,
hvězdné systémy a interstelární médium; Sluneční
soustava; Relativistická astrofyzika; Technologie.
Na svou poslední návštěvu Římské observatoře vzpomíná dr. Pavel Bakala jako na mimořádně
úspěšnou, protože zde byly otestovány a uvedeny
do provozu stěžejní části výpočetního kódu pro simulaci optických efektů v extrémně silných gravitačních polích černých děr a neutronových hvězd.
K dalšímu posílení spolupráce došlo v průběhu konference Prague Synergy 2013, i po ní pak
akademičtí pracovníci Ústavu fyziky participovali
na souvisejících zásadních diskusích o budoucnosti rentgenové astronomie. V rámci spolupráce
s OAR měli možnost akademičtí pracovníci a studenti ÚF podílet se na přípravě studie „Yellow
book“ plánované kosmické mise LOFT (LOFT
assesment study report).
Lenka Čápová
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Bude Opava patřit mezi uznávaná konzervátorská centra nejen doma, ale i v zahraničí?
workshopu Tomáš Skalík. Opavští
Nelehký úkol nastavit výuku
pořadatelé si na účasti zahraničních
Konzervátorského centra Ústavu
expertů cení zejména skutečnost, že
historických věd (ÚHV) Filozoficjim umožnili získat nové poznatky ze
ko-přírodovědecké fakulty Slezské
zemí, kde působí: „Mezi ta nejzajímauniverzity v Opavě a výuku techvější vystoupení určitě patřily Larsenik materiálových věd zaměřených
nův příspěvek věnovaný problematice
na oblast průzkumu pro restaurovytápění kostelů či von Ulmannova
vání, které zajišťuje Centrum napřednáška zaměřená na polutanty,
notechnologií Vysoké školy báňské
tedy volné chemické látky, uvolňo- Technické univerzity Ostrava (CT
vané z výstavních vitrín,“ konstatuje
VŠB-TUO), na úroveň, která bude
T. Skalík s tím, že tyto a další látky,
nejen evropská, ale také povede
jejichž existenci si návštěvnická vek mezinárodní spolupráci a lepšímu
řejnost prakticky neuvědomuje, jsou
uplatnění absolventů na trhu práce,
pro vystavené artefakty, často nedosi dal jako cíl projekt Zkvalitnění výuzírné hodnoty, destruktivní.
ky muzejní konzervace a restaurování
Workshop se věnoval právě téa průzkumu historických materiálů
matům a aktivitám, které pomáhají
(CZ.1.07/2.2.00/28.0273).
Jeho
muzejním restaurátorům uchovávat
řešitelé mají na vše tři roky, začali
sbírkové předměty hned ve čtyřech
v březnu 2012 a svoji cestu chtějí
státech Evropy. Na šest desítek
ukončit v únoru 2015.
účastníků z řad studentů seznámilo
Také obory, jakými jsou restaus několika případovými studiemi, jarování, konzervace a ochrana kulturkou cestou se vydali v zahraničí.
ního dědictví vůbec, prochází určitým
„Velký zájem vzbudil například
vývojem. Přicházejí nové technolopříspěvek o vlivu osvětlení na expogie, pracuje se s novými materiály
náty, kdy se všeobecně vědělo, že UV
a postupy. Poznat je a předat tyto
znalosti podpořeným a úspěšně pod- Zkušenosti nasbírané v průběhu řešení projektu mohli studenti porovnat světlo škodí, ale již zmíněný Arnulf
pořeným studentům se stalo velkou s praxí v jiných státech Evropy, kterou jim na dubnovém workshopu von Ulmann odprezentoval na přípavýzvou. Proto byly při plánování pro- k preventivní konzervaci prezentovali zahraniční odborníci Foto Martin Kůs du konkrétního muzea studii, že třeba také tzv. studené modré světlo,
jektu stanoveny tři klíčové aktivity:
vydávané některými moderními LED žárovkami, negativně atakuje barevné
inovace studijních kurzů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské uniúpravy předmětů,“ pokračuje restaurátor, pedagogicky působící v Opavě, ale
verzity v Opavě a na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, realizace odborných praxí studentů a internacionalizace výuky prostřednictvím své tvůrčí aktivity vyvíjející na Vítkovsku.
Jeho slova doplňuje Hana Rajhelová: „Pro pořadatele workshopu byla
zahraničních odborníků a stáží. Jen během období řešení projektu by se měly
tyto aktivity dotknout téměř třech tisícovek studentů a spolupracovat má milým překvapením i diskuse mezi studenty a zahraničními experty. Zajistili
jsme na workshopu simultánní překlad, protože ne všichni posluchači ovláokolo čtyřicítky lektorů. Nicméně projekt je hlavně krokem do budoucnosti.
Vedle hlavního řešitele projektu Mgr. Antonína Šimčíka, vedoucího dají angličtinu či němčinu na tak odborné úrovni, a v diskusích tak padalo
velké množství dotazů.“
pracoviště muzejní konzervace ÚHV a ředitele Slezského zemského muzea,
Celý cyklus workshopů, který začal setkáním věnovaným průzkumu,
pracuje na realizaci projektu řada dalších pracovníků a expertů ÚHV a CT
VŠB-TUO. Jejich partnerem a jakýmsi nositelem praxe je pak Slezské zem- odebírání vzorků a popisu a archivaci nálezů, bude pokračovat třetí částí,
která se uskuteční během podzimu. Jeho námětem se stanou organické
ské muzeum.
O aktuálním stavu projektu a o tom, co už má za sebou a co jej ještě materiály a jejich konzervace. „To jsou vlastně ve sbírkách ty nejcitlivější
materiály, protože kámen nebo železo jsou poměrně stálé, ale na organické
čeká, jsme si povídali se třemi pracovníky Konzervátorského centra ÚHV,
Mgr. Ivanem Bergerem, expertem pro spolupráci se zahraničními odborníky materiály působí celá řada negativních faktorů, a i když projdou konzervací,
a jinak náměstkem pro muzeologii Slezského zemského muzea, a odbornými některé procesy vlastně nelze zastavit úplně, pouze zpomalit. Tomu odpoasistenty oddělení památkové péče a muzeologie ÚHV Ing. et Mgr. Hanou vídají i postupy, které jednotlivé instituce uplatňují,“ avizuje pokračování
projektu Ivan Berger.
Rajhelovou a MgA. Tomášem Skalíkem.
Opavské workshopy ale nejsou jedinými setkáními odborníků a studentů
„Hana reprezentuje technologickou složku, která nám na pracovišti
před zahájením projektu chyběla. Dnes je tou, která studentům předává v oblasti konzervace. Projekt umožnil také pracovníkům řešitelského týmu
technologický background, který před zahájením projektu vlastně dostat vyjet za hranice a tam prezentovat své znalosti a poznatky. Tomáš Skalík se
takto zúčastni během své třítýdenní stáže ve Vídni dvoudenního workshopu,
nemohli. Tomáš Skalík je především praktikem a při projektové práci využívá
kde dokonce vedl jeho praktickou část a učil studenty retušovat památky
své zkušenosti restaurátora a konzervátora. Oba pak pomáhají svojí aktivitou naplňovat směrnice Evropské konfederace konzervátorů a restaurátorů pomocí přírodních anorganických pigmentů. Tedy nikoli komerčně vyráběE.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers´Organizati- nými barvami, ale tak, aby měl restaurátor celý proces lépe pod kontrolou
ons) ve směru vzdělávání nejen restaurátorů a konzervátorů, ale také mu- s vědomím přesného složení použitých materiálů a jejich vlastností. To se
zeologů, v oblasti teorie a praxe ochrany kulturního dědictví,“ popsal pozice setkalo až s nečekaným zájmem. V jiné části akce prezentoval práci Konzervátorského centra ÚHV.
svých kolegů Ivan Berger.
„Z reakcí kolegů, zejména těch zahraničních, jsme pochopili, že jsme se
Vedle desítek výukových kurzů a přednášek už v konzervátorském centru připravili také dva odborné workshopy s významnou mezinárodní účastí. vydali správnou cestou. Zjistili jsme, že už před začátkem práce na projektu
výuka našich studentů zaměřená na konzervaci a restaurování v Opavě proDruhý v pořadí se uskutečnil v dubnu, přednášky se konaly v Obecním domě
bíhala dobře a mohlo by se tak klidně pokračovat dál. V některých oblastech
a byly věnovány preventivní konzervaci.
„Podařilo se nám do Opavy přilákat hned několik evropských špičkových jsme ale zjistili, že naši práci můžeme doplnit, někde o něco, jinde o zásadní
věci. V tom považuji přínos projektu za nejvýraznější a věřím, že pokud se
odborníků. Vedle Miloše Zapletala, Ivana Bergera či Daniely Plaché z CT
bude v započatém trendu pokračovat, můžeme během několika let patřit
VŠB-TUO na workshopu vedli jednotlivé bloky Andrea Bernath z komplexu
mezi respektovaná a uznávaná centra nejen v České republice, ale i v širším
muzeí Astra v rumunském Sibiu, Poul Klenz Larsen z Národního muzea v Kodani a Arnulf von Ulmann, bývalý dlouholetý vedoucí Institutu restaurování regionu Evropy,“ konstatuje závěrem Tomáš Skalík, který, jak se svěřil, má
Martin Kůs
Germanisches Nationalmuseum v německém Norimberku,“ říká k obsazení už pozvání na další dvě zahraniční stáže.
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Projektoví partneři společně poznávali praxi nejprve v Opavě a posléze ve skotském Edinburghu
Už podruhé v průběhu tohoto roku zavítal na Slezskou univerzitu Mr.
Derek Davidson, zahraniční expert spolupracující na 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). Nejprve to
bylo letos v dubnu, kdy vystoupil na workshopu nazvaném Zajištění rovných
příležitostí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami na Slezské
univerzitě, který se konal ve Velkých Karlovicích, a podruhé v době od 10.
do 14. června, kdy navštívil Opavu.
Při své první návštěvě představil Derek Davidson, jinak působící na University of Edinburgh ve Skotsku jako ředitel Střediska pro podporu studentů,
příspěvek, ve kterém seznámil české odborníky se způsoby práce se studenty
se specifickými potřebami na jeho mateřském pracovišti a nastínil některé
rozdíly, které v obou zemích jsou.
„Myslím si, že co se týče pomoci studentům, jsme s tím v Edinburghu
přece jen o poznání dále. Vysvětluji si to tím, že skotská vláda si klade za cíl
umožnit padesáti procentům mladých lidí získat univerzitní vzdělání a z toho
vyplývá, že i na našich školách se vyskytuje větší množství posluchačů se
specifickými potřebami, se kterými je třeba pracovat. Na druhou stranu ale
musím ocenit, jak se Akademická poradna Slezské univerzity ke své práci
staví a že vybudovala velmi dobré základy toho, jak dosáhnout vysoké úrovně v péči o studenty se specifickými potřebami,“ složil tehdy Derek Davidson
poklonu práci vedoucího Akademické poradny Slezské univerzity Mgr. Petra
Rypla a jeho týmu.
Čeho si Derek v ČR všimnul hned, bylo dělení podle věku: „Zpočátku
jsem byl udiven, proč rozlišujete v České republice věkové skupiny studentů.
U nás je běžné, že v jedné třídě sedí posluchači denního studia v klasickém studentském věku osmnácti, devatenácti let a spolu s nimi zde studují
čtyřicetiletí, padesátiletí spolužáci. Tato selekce mne tu hodně překvapila,“
svěřil Derek.
Proto to, co u nás známe jako Univerzitu třetího věku, ve Skotsku
neznají, ale na druhou stranu je to právě jeden z momentů, jež skotského
experta zaujaly: „Velmi mne oslovilo, že tady existuje vzdělání pro vzdělání
samo. Stále jsou tu lidé, kteří se učí a studují proto, aby něco věděli, něco
uměli a nemají to přímo bezprostředně spojené s nějakou kariérou, profesním
růstem. Ve Skotsku se vše poměřuje penězi, a tak je hlavní motivace otázka financí, studenti se od samého začátku ptají, co tím vytěží ve finanční
rovině.“
Při červnové návštěvě se tak Derek zajímal především o to, jak se práce projektového týmu projevuje ve zlepšování podmínek studia posluchačů

Derek Davidson z University of Edinburgh (uprostřed) se jako zahraniční
expert projektu setkal s jeho řešiteli již několikrát
Foto Martin Kůs
s hendikepy, prakticky poznával práci akademické poradny a podporu Slezské univerzity ve směru ke studentům, ale i pedagogům se specifickými
potřebami. Svěřil se, že si váží snahy akademické poradny získávat osobní
asistenty i rozšiřovat portfolio pomůcek určených pro tyto potřeby, čímž
také přeneseně ocenil řešitele projektu, kteří s akademickou poradnou úzce
spolupracují. „Návštěva v Opavě pro mne byla velmi zajímavá, je tu řada
zajímavých podnětů k další práci jak na Slezské univerzitě, tak inspirace pro
moji práci v Edinburghu. Věřím, že naše spolupráce s koncem doby řešení
projektu neskončí a naše kontakty a vzájemná podpora budou pokračovat
i nadále,“ svěřil se před odjezdem Derek.
Součástí návštěvy Dereka Davidsona v Opavě byla i příprava cesty
Mgr. Petra Rypla a Mgr. Rostislava Němec, Ph.D., do Edinburghu na konci
června. Ti v rámci projektu na skotské univerzitě získají potřebné znalosti a informace o podpoře výuky studentů se specifickými potřebami v zahraničí, které posléze zúročí v obdobné činnosti, jež vykonávají na Slezské
univerzitě.
Do Opavy a také Karviné se Derek chystá ještě minimálně jednou, a to
v září tohoto roku, kdy by rád představil svým českým partnerům návrh
praktické spolupráce v dalším období.
Martin Kůs

Krátkodobé i dlouhodobé pobyty zahraničních expertů na Matematickém ústavu přinášejí výsledky

Přednáška V. V. Lychagina, který byl díky projektu pozván na Matematický ústav
V únoru vstoupil projekt Rozvoj vědeckých
kapacit Matematického ústavu (MÚ) Slezské univerzity, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0002, do poslední třetiny realizace.
Projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet vědecký potenciál matematického pracoviště, zahrnuje několik činností. Díky projektu bylo možno

Foto archiv

dlouhodobě zaměstnat dva špičkové vědecké pracovníky, kteří jsou po dobu jeho realizace součástí
vědeckého týmu MÚ. Dále jsou uvedenou univerzitní součástí každoročně pořádány letní školy,
kterých se účastní akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia nejen z České republiky,
ale také ze zahraničí. Přednášejícími na letních

školách jsou pochopitelně rovněž přední světoví
matematici.
Kromě dvou výše zmíněných aktivit jsme
mohli díky prostředkům poskytnutým Evropskou
unií přivítat na MÚ celou řadu prominentních vědeckých pracovníků ze zahraničí, kteří se přijeli
podělit o své vědecké výsledky s našimi zaměstnanci. Tito experti přijíždějí na dobu jednoho až
tří týdnů. V průběhu jejich pobytu probíhá vždy
přednáškový kurz na předem dohodnuté téma.
Spolupráce s těmito experty je velmi intenzivní,
což je vhledem k jejich krátkému pobytu u nás
pochopitelné, a kromě přednášek zahrnuje také
odborné konzultace.
O přínosu pobytů těchto expertů u nás svědčí řada dokončených, případně rozpracovaných
vědeckých prací, které vznikly právě díky takto
navázané spolupráci. Doposud jsme měli možnost přivítat celkem dvacítku expertů ze sedmi
evropských zemí. Z těch nejvýznamnějších bychom mohli jmenovat H.-O. Walthera působícího na univerzitě v Giessenu (Německo) a V.
V. Lychagina působícího na universitě v Tromso
(Norsko).
Předpokládáme, že další desítku expertů budeme moci přivítat letos.
Karel Hasík
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Workshop ve Slezských Rudolticích v duchu estetické a etické preference v rámci kreativní tvorby
Workshop ve Slezských Rudolticích konaný v rámci projektu Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0271)
ve dnech 23. - 25. května tematicky navazoval
na workshop realizovaný v Rudě na počátku téhož měsíce (2. - 5. 5.).
Jeho cílem bylo umožnit podpořeným osobám
propojit teoretické poznatky z oboru audiovizuální
tvorby s její praktickou stránkou. Zaměření lektorů a jejich přednášek a individuální přístup v praktických cvičeních umožnil studentům – především
z oborů Multimediální techniky (obor garantuje
Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty),
Audiovizuální tvorba (obor garantuje Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké
fakulty) a Tvůrčí fotografie (garant oboru Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké
fakulty) - seznámit se s manipulací se současnou
špičkovou technikou - kamerami, osvětlovacími
boxy, počítačovou úpravou snímků. Studenti měli
možnost seznámit se s jednotlivými vizuálními
žánry a jejich specifikami - krajina, portrét, akt,
zátiší, architektura, móda, figurální detail a opět
je aplikovat při praktické tvorbě. Studenti byli
po celou dobu aktivně zapojeni do procesu výuky
a dialogickou formou mohli konzultovat vzniklá
díla přímo na místě, případně na večerních projekcích.
Na večerních projekcích se diskutovalo s lektory nejen o realizovaných projektech, ale také
o širších kontextech současné multimediální tvorby a jejím zasazení do společenských věd, o interpretací díla, kurátorství, možnostech prezentace
v médiích, galeriích atd.
Pro ilustraci uvádím některá témata přednášek a praktických cvičení workshopu. Umělé světlo -principy chování umělého světla, metody měření a exponometrie, základní světelná schémata,

Slezskorudoltický zámek poskytuje výtvarným
tvůrcům četné instalační možnosti Foto archiv

Ze zahájení výstav na zámku ve Slezských
Rudolticích v červnu 2012
Foto Ivan Augustin

světelné poměry, protisvětlo, charakter světla dle
použitého příslušenství blesk, Portrét v interiéru
- Úvod do problematiky, Svícení „na úzko“, „na široko“, Užití protisvětla jako světla doplňkového
i jako světla hlavního, Reálný exteriér a jeho praktické využití. Portrét v exteriéru - Výběr vhodného exteriéru a jeho specifika, Použití externího
zdroje světla v kombinaci se světlem denním, Vliv
expozice na tonální řešení snímku, formát snímku
a skladebné prvky v obraze. Akt, figurální detail
v reklamě - žánr aktu, práce s modelem a jeho
svícení, akt v interiéru, akt v exteriéru. Úpravy snímku a jeho digitální retuš, Adobe Bridge
a jeho užitečné funkce, Camera Raw, funkce,
pokročilá nastavení a lokální úpravy. Photoshop:
Inteligentní objekt, úpravy barev pomocí Colour
balance i Selective colour. Retuše vad. Postproduce snímku a matte painting.
Na workshopu spolupracovali také doktorandi, kteří měli možnost ověřit pedagogické dovednosti, prezentační schopnosti a argumentační
pohotovost. Další přednášky a dialogická setkání byla změřena na sociologické, psychologické,
kulturologické aspekty dokumentární fotografie
a její využití ve společenských vědách v rámci vizuální sociologie.
Workshop byl ukončen kolokviem všech zúčastněných, kde se probraly nejen výsledky tvůrčí dílny, ale zároveň se diskutovalo pokračování
dalších prakticko-teoretických workshopů na ještě vyšším stupni odborných dovedností. Výhodou
této vzdělávací formy soustředění je koncentrovaná praktická výuka s individuálním přístupem.
Všechny stanovené cíle byly splněny a studenti
byli především motivováni k dalšímu zájmu o obor
a sebevzdělávání. Zároveň byl workshop přínosný
pro lektory, kteří v přímém kontaktu se studenty
měli možnost poznat jejich estetické, etické preference v rámci kreativní tvorby. Jiří Siostrzonek

Výstupy z již ukončeného evropského projektu „Škola zahraničního obchodu“ v době udržitelnosti
Obchodně podnikatelská fakulta
Slezské univerzity a Okresní hospodářská komora Karviná realizovali
od dubna 2010 do března 2013 projekt 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“ se zkráceným názvem „Škola zahraničního obchodu“.
Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace lektorů působících v oblasti
specializačního vzdělávání a vytvoření praktického vzdělávacího programu, který byl v rámci projektu ověřen
Z jedné ze vzdělávacích projektových
na pilotní skupině složené z účastníků
dalšího vzdělávání z řad zaměstnanců firem. Vytvořením speciálních e-learningových kurzů bylo možné docílit zvýšení konkurenceschopnosti účastníků
na trhu práce a podpořit vzdělávací nabídku v oblasti dalšího vzdělávání.
E-learningový vzdělávací program tvořily čtyři specializované kurzy - Zahraniční obchod, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchodní operace a Management prodeje.
Ukončení řešení projektu a s tím spojené ukončení financování akti-

vit bylo realizováno dle harmonogramu projektové žádosti a smlouvy
o poskytnutí dotace v březnu 2013.
V rámci udržitelnosti po dobu pěti
let ode dne ukončení projektu budou
e-learningové kurzy nabízeny dalším
zájemcům o oblast zahraničního obchodu a mezinárodního marketingu.
Vzhledem k tomu, že daná problematika neustále prochází rychlým vývojem, jsou předmětné kurzy průběžně
inovovány a obohacovány o nové
poznatky.
Aktivity v době udržitelnosti:
mapování potřeb zaměstnanců firem
v souvislosti se zvyšováním kvalifikace v zahraničním obchodě a mezinárodním marketingu; využívání moderaktivit
Foto archiv
ní marketingové laboratoře ve výuce
mezinárodního marketingu a dalších; využívání vytvořeného vzdělávacího
programu v podobě prezenční výuky i e-learningových kurzů; webové stránky
projektu s aktuálními informacemi aj.
V případě zájmu o vzdělávání v oblasti zahraničního obchodu a mez
inárodního marketingu prosím kontaktujte pracovníky projektu na mailech
urbanek@opf.slu.cz nebo hkok@hkok.cz. Více informací naleznete na webové stránce projektu www.foreigntrade.cz.
Renata Rudolová
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Odborníci zapojení do projektu Ústavu historických věd Historizace střední Evropy nezaháleli

Jedním z nejexponovanějších odborníků projektu „Historizace střední Evropy“ jako téma na rozvoj
lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích VaV
pracovníků do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit je prof. Z. Jirásek Foto Ivan Augustin
Přednášky, semináře, školení. Ani během
několika posledních měsíců se nezastavily četné mnohostranné aktivity projektu „Historizace
střední Evropy“ jako téma na rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání
a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit (zkráceně Historizace
střední Evropy), CZ.1.07/2.3.00/20.0031, řešeného na Ústavu historických věd Filozoficko-pří-

rodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Za doslova „našlapaný“ lze bez nadsázky
označit program Historizace střední Evropy během posledního měsíce roku 2013. Při celkem
osmi tematických přednáškách došlo na historizaci národních dějin, vývoj infrastruktury moderního
turismu v Evropě, práci se zahraničními digitalizovanými prameny, ale také na dějiny evropských
muzeí a galerií nebo dějiny Československa v evropském kontextu.

Celkem čtyři realizované semináře se věnovaly základům historické kartografie, problematice migrací v německé odborné literatuře, možnostem studia odborné literatury z dějin kultury
ve Warburgově institutu (University of London)
nebo materiálům k česko-polským vztahům v Archiwum Akt Nowych ve Varšavě. Během školení se mj. hovořilo o fundraisingu, na programu
byly také čtyři doktorandské přednášky většinou
koncipované jako prezentace výstupů zahraniční
stáže.
Aktivity projektu společně se začátkem letního semestru v únoru odstartovaly trojicí seminářů. Dějiny kultury – evropská muzea a galerie
a Československé dějiny v kontextu Evropy vedl
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., seminář s názvem Materiály k česko-polským vztahům v Archiwum Akt Nowych ve Varšavě doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Březen začal opět trojicí seminářů Stát, země
v narativních pramenech střední Evropy, Evropské
mezinárodní vztahy od 17. století do současnosti, resp. Kulturní dějiny měšťanstva a Prameny
ke kulturním dějinám (děti a mládež) ve slovanských archivech.
Po doktorandské přednášce na téma Administrativa habsburské monarchie a výkladech
o Vídni jako centru intelektuálního života 19. 20. století a o česko-polských vztazích ve středověku ukončilo březnové aktivity hned pět
přednášek prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc.,
a doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. Hovořilo
se mj. o tématu protektorátu v evropských archivech, egyptologických sbírkách v evropských
muzeích, tištěných pramenech k polskému exilu
ve Velké Británii po roce 1945 či o Slovenském
štátu v evropských archivech.
Michal Novotný

Výzkum malého a středního podnikání zůstává pro Obchodně podnikatelskou fakultu výzvou
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, se blíží ke svému konci.
Téměř tříletou odbornou činnost vědeckovýzkumných týmů na Obchodně
podnikatelské fakultě (OPF) zhodnotil hlavní řešitel projektu doc. Ing. Emanuela Šustka, CSc.
„Je neuvěřitelné, jak rychle čas letí. Projekt již v srpnu oficiálně skončí.
Stanoveného cíle jsme ale bezesporu dosáhli. Podařilo se nám upevnit již
existující partnerství s prestižními zahraničními univerzitami, vytvořit řadu
kvalitních výstupů a získat cenné poznatky z tuzemských a zahraničních
konferencí.
Projekt je rozdělen do čtyř klíčových aktivit, které v sobě nesou jak
spolupráci se zahraničními spolupracujícími vysokými školami a hospodářskými komorami, tak účasti na odborných tematických konferencích, tvorbu
monografií i inovovaných skript a v neposlední řadě zahraniční stáže pro
studenty OPF. Za téměř tři roky odborní řešitelé absolvovali téměř šedesát
zahraničních studijních cest do Rakouska, Polska, Německa či Švýcarska,
kde se pravidelně setkávají se zástupci renomovaných vysokých škol či hospodářských komor. „Prostřednictvím zahraničních cest, účasti na odborných
konferencích, intenzivního studia v knihovnách a usilovné práci na výstupech
projektu jsou nyní dokončovány tři příručky pro malé a střední podnikatele,
šest monografií a 12 inovovaných studijních materiálů. Jejich diseminaci plánujeme v srpnu“, doplňuje informaci o výstupech projektu manažer Ing. Jan
Urbánek.
Přenos informací v rámci rozsáhlého realizačního týmu probíhá prostřednictvím interních workshopů pro výzkumné a pedagogické pracovníky,

pomocí nichž je dalším VaV pracovníkům předáváno know-how z realizovaného výzkumu. Dané interní workshopy byly nástrojem transferu informaci
také v případě tlumočení přínosu zahraničních stáží studentů Obchodně
podnikatelské fakulty, kteří se vědecko-výzkumné činnosti v oblasti rozvoje
malého a středního podnikání věnovali na prestižních evropských univerzitách v Německu a ve Švýcarsku.
Renata Rudolová

Studenti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na stáži ve švýcarském
St. Gallen s Pavlou Rulfovou-Schlegel
Foto archiv
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„Opavský Matematický ústav je jedno z nejlepších míst pro mou práci,“ tvrdí Iosif Krasiľshchik
Společný vědecký zájem s týmem geometrů a řešení evropského projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Matematického ústavu Slezské univerzity“ řešitele prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., přivedly na dobu tří let
na pracoviště matematiků prof. Iosifa Semenoviche Krasiľshchika, DrSc.,
z Moskvy. „Jsem tu po všech stránkách spokojen,“ říká.
O svém současném působišti se poprvé dozvěděl od doc. RNDr. Michala Marvana, CSc., a v polovině devadesátých let ho dokonce na několik
dnů na pozvání prof. RNDr. Demetera Krupky, DrSc., navštívil. „Z konference ve Vídni byla Ostrava a Opava vlastně po cestě,“ usmívá se prof. Krasiľshchik a na adresu dlouholeté spolupráce s doc. Marvanem dodává, že
se oba hlásí k mezinárodně uznávané škole významného ruského odborníka na nelineární parciální diferenciální rovnice prof. Alexandra Vinogradova
(prof. A. Vinogradov pobýval na Matematickém ústavu v Opavě v prosinci
2004 - pozn. autora).
Domovskými působišti prof. Krasiľshchika jsou Russian State University
for the Humanities a Moscow Independent University, nabídka ze Slezské
univerzity ho ale oslovila a dosavadní zkušenosti ze spolupráce se skupinou
pracovníků oddělení geometrie a matematické fyziky hodnotí vysoce pozitivně. „Opava je jedno z nejlepších míst pro mou práci,“ konstatuje a pochvaluje si kolegiální přístup, s nímž se na Matematickém ústavu na každém kroku
setkává. Vedle doc. M. Marvana jsou jeho nejbližšími kolegy, doc. RNDr. Artur Sergyeyev, RNDr. Hynek Baran, Ph.D., RNDr. Petr Vojčák, Ph.D.,
a RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D. Společná práce s nimi mu pomohla brzy překonat změnu spočívající z přechodu z velkoměsta žijícího četnými kulturními
událostmi do opavských poměrů. „Ale i tady se snažím vyhledávat to, co
mě přitahuje, zejména koncerty,“ přibližuje prof. Krasiľshchik jeden ze svých
velkých zájmů, jímž je barokní hudba.
Tím druhým pak kolo, které si pro cestování městem, jeho blízkým, ale
i vzdálenějším okolím pořídil. „V říjnu tomu budou dva roky, co ho mám,
a za tu dobu jsem stihl najet na čtyři tisíce kilometrů, což představuje vzdálenost do Moskvy, odtamtud zpět do Opavy a ještě by nějaký ten kilometr
zůstal v rezervě,“ vypočítává náruživý cyklista s vědomím, že prakticky celá
letní a podzimní sezóna je ještě před ním. „Projekt skončí až v lednu příštího
roku,“ naznačuje, že dílčí výsledek na tachometru dozná ještě možná pod-

Vášnivý cyklista je často viděn při nezbytném krátkém odpočinku ve dvorním
traktu hlavní univerzitní budovy Na Rybníčku
Foto Ivan Augustin
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Geometr prof. Iosif Semenovich Krasiľshchik, DrSc., z Moskvy ve své
pracovně na Matematickém ústavu v Opavě
Foto Ivan Augustin
statných změn. Příroda jej láká od mládí; vždyť původně se chtěl věnovat
biologii. „Ještě dnes si pamatuji botanické názvy řady rostlin. V blízkosti
bydliště však byla škola se specializací na matematiku, a tak to nakonec
dopadlo ve prospěch královny přírodních věd,“ reaguje na otázku po volbě
profesního zaměření.
V rámci projektu je jeho úkolem podílet se na programu semináře z diferenciální geometrie a jejích aplikací, v němž s přednáškou vystoupil už devětkrát, a dále také na obsahu letních škol (Summer School on the Geometry
of Differential Equations), jež byly dvakrát realizovány v prostředí Oderských vrchů a Jeseníků. „Vedle českých účastníků na ně přijeli i geometři
z Velké Británie, Ruska a Norska,“ podtrhuje prof. Krasiľshchik mezinárodní
charakter těchto aktivit, mezi něž patří také odborná konference konaná
v říjnu 2013 v Lázních Teplice nad Bečvou. Příspěvky více než dvou desítek
autorů, jež tam byly předneseny, vyjdou v časopise Journal of Geometry anf
Physics. „Půjde o tři stovky stránek textů a mně byla svěřena role editora,“
potvrzuje ruský matematik přínos konference.
Opava je vlastně po Brnu, které před lety navštívil také jako dějiště
jednoho z mezinárodních odborných setkání, jediným českým městem, jež
měl možnost poznat blíže. „Snad přijdou ještě další příležitosti, ale i kdyby
ne, tříletá zkušenost ze Slezské univerzity mi je už teď zcela vynahrazuje,“
hodnotí své opavské působení. Spjatost s Matematickým ústavem ho ale
nijak neomezuje v jiných odborných aktivitách. Společně s H. Baranem se
23. května vydal na cestu do Sardinie, jejímž cílem bylo vystoupení na konferenci SPT 2014 (Symetry and Perturbation Theory) v Cala Gonone, kde
spolu s prof. RNDr. Olgou Rossi, DrSc., vedoucí katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, zastupovali česká odborná pracoviště. „Kolegů z Ruska tam bude o něco víc,“ připomíná prof. Krasiľshchik.
V Opavě v univerzitním objektu na Komárovské ul. bydlí se svou paní,
a tak dočasnou odluku od dětí a vnoučat prožívají společně. „Čas, který já
věnuji projektu, dává ona redaktorské a editorské práci. A také se učí česky.
Ovládá ji nesrovnatelně lépe,“ loučí se před cestou na jih Evropy sympatický
kolega opavských matematiků, jehož ti, kdo do budovy rektorátu míří zadním vchodem, mohou klidně potkat při nezbytné, leč velmi rychlé pauzičce
na cigaretu.
Ivan Augustin
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