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Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou sborník, který Vám představí 39 projektů Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) financovaných Evropským sociálním fondem (ESF),
které Univerzita Palackého v Olomouci získala v programovacím období 2004 – 2006.
Největší počet projektů byl přijat v Opatření 3.2. - Podpora terciárního vzdělávání,
výzkumu a vývoje. Počtem získaných projektů a objemem financí se UP stala v tomto
opatření nejúspěšnějším žadatelem. Pozitivem je i to, že se do řešení projektů zapojilo
nejen 6 fakult univerzity, ale i některá specializovaná pracoviště. V řadě jiných
projektů se navíc stala Univerzita Palackého partnerem.
Projekty z 1. výzvy pomalu končí a bude nastávat čas bilancování a přemýšlení, co
nám přinesly a zda se pouštět do nových. Většina z nás řešitelů se s těmito typy
projektů setkala poprvé a i když máme zkušenosti s projekty od různých
poskytovatelů, často jsme naráželi na problémy, které nám pomáhala řešit objemná
Příručka pro příjemce i pracovníci MŠMT. Řadu věcí jsme se učili „v běhu“, pojem
času se nám zúžil na období před monitorovací zprávou a po monitorovací zprávě.
Používáme nové pojmy – své studenty nazýváme cílovými skupinami, naučili jsme se
pracovat nejen s neustále se měnícím formulářem Benefit, ale i s publicitou.
S informacemi o projektech se setkáte takřka na každém kroku, loga, nálepky
a vlaječky zaplnily webové stránky, tiskové materiály, posluchárny i seminární
místnosti.
Projekty OP RLZ mají sloužit jako investice do oblasti rozvoje lidských zdrojů, jsou
směřovány především ke zlepšení kvalifikace, komunikativních schopností, rozvoji
nových dovedností, posílení konkurenceschopnosti uchazečů na trhu práce, podporují
sociální začlenění osob, jímž z různých důvodů hrozí vyloučení na okraj společnosti.
Řešení umožnilo vznik řady nových studijních materiálů, kurzů v širokém spektru
oblastí, o kterých se ve sborníku můžete sami přesvědčit.
Zda se nám cíle vytyčené v prioritách programu podaří splnit, můžeme hodnotit až
s odstupem času.
Příležitost řešit projekty ESF nám umožnila začít budovat na UP tým projektových
manažerů, který by měl být příslibem nejen pro úspěšné dokončení běžících projektů,
ale také kvalitní přípravou na nové programovací období v letech
2007 - 2013, které s sebou přinese opět řadu možností v oblasti Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Přejme si, ať je nové programovací
období pro nás alespoň stejně úspěšné jako to končící.
Chci poděkovat nejen všem řešitelům, kteří se pustili do řešení projektů, nezalekli se
administrativních nástrah a vytvořili kvalitní řešitelské kolektivy, ale také našim
projektovým manažerům a administrativním silám, které z nás sbírají zátěž papírování
a tím nám umožňují věnovat se práci tvůrčí. Věřím, že budeme mít chuť pokračovat
i v dalším období.
Pro Ty z Vás, kteří přemýšlíte o možnosti zapojení v programovacím období
2007 - 2013, ať je tento sborník inspirací.

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prorektorka pro vědu a výzkum
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PROJEKTOVÝ SERVIS
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci je informačněporadenské centrum poskytující komplexní servis v oblasti dotačního managementu.
Nabízí celou škálu služeb, počínaje monitoringem zájmových oblastí žadatele o grant,
přes pomoc při přípravě projektů, až po jejich administraci. Nabízí také konzultace
týkající se grantových příležitostí a pořádání informačních seminářů.
Za asistence Projektového servisu bylo v průběhu programovacího období
2004 – 2006 v rámci Univerzity Palackého v Olomouci zpracováno 49 projektů do
operačních programů financovaných ze strukturálních fondů, z nichž bylo schváleno
31 projektů o celkové dotaci přes 123 milionů Kč.
V současné

době

Projektový

servis

poskytuje

služby

projektového

managementu, konzultační služby a koordinuje zpracovávání monitorovacích zpráv
projektů.
Projektový servis se dále zaměřuje na šíření informací pro všechna
pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci prostřednictvím bulletinu PS Informuje a
pořádáním informačních seminářů, které reflektují aktuální situaci v oblasti dotací a
grantů. Témata jednotlivých seminářů jsou široká, ať už se jedná o vedení a
administraci stávajících projektů, či nové možnosti nabízené ze stran ESF a MŠMT.
Projektový servis se snaží o prezentaci projektů a Evropského Sociálního
fondu. Mimo rámec své základní činnosti se zúčastnil festivalu vzdělávání dospělých
Aeduca 2006, uspořádal turnaj v malé kopané s názvem PS UP Cup 2007, který byl
určen pro řešitele projektů spolufinancovaných z ESF, vydává tento sborník a
připravuje konferenci Vysoké školy a Evropský sociální fond, která proběhne 20. 6. 21. 6. 2007 v Olomouci a jejíž pozvánku naleznete na přebalu této publikace.
Cílem Projektového servisu je poskytovat odborné a kvalitní služby v oblasti
dotací a grantů. Svými bohatými zkušenostmi by chtěl přispět k co nejširšímu a
nejefektivnějšímu využívání finančních prostředků Evropské unie a České republiky.
Pomáhá usnadnit odborným pracovníkům práci s přípravou i administrativním
vedením jejich projektů. Rovněž si klade za cíl rozšířit povědomí o grantových
možností mezi širokou veřejnost.
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Služby Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci:
Komplexní služby pro předkladatele projektů
Æ zpracování kompletních projektů včetně žádosti a příloh do
evropských, národních a regionálních dotačních programů
Æ projektový monitoring – analýza příležitostí pro podání projektu
Æ zpracování dílčích částí projektu
Æ poradenské a konzultační služby při přípravě projektu
Æ kompletace projektu včetně kontroly formálních náležitostí
Analytické práce a práce související s projekty
Æ studie, analýzy potřeb, studie proveditelnosti
Æ pomoc při vyhledávání partnerů
Administrativní a finanční řízení projektů
Æ zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy
Æ dohled nad dodržováním podmínek poskytovatele dotace
Æ zajištění správného účetního a finančního vedení grantů
Æ průběžné konzultace k řízení projektů
Vzdělávání
Æ tréninkové programy pod vedením profesionálního lektorského
týmu s využitím nejmodernějších výukových metod - na přání
realizujeme zakázkové kurzy
Æ informační semináře k možnostem zapojení se do výzkumných
a vzdělávacích národních i mezinárodních projektů
Projektový servis UP, Šlechtitelů 27, 783 42 Olomouc
Tel.: 585 631 417, fax: 585 631 401, e-mail: info@psup.cz
www.psup.cz

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ – INDIVIDUÁLNĚ

9

Zvýšení kvalifikace a flexibility absolventů
doktorského studijního programu na LF UP
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0033
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 5 976 296,00
Období řešení: listopad 2005 - říjen 2007
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
E-mail: info@biomed.upol.cz
Telefon: 585 632 314
Webové stránky projektu: http://www.biomed.upol.cz

Partner projektu
Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky

Cíle projektu
9

9

9

9
9
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inovace a zvýšení kvality doktorského studijního programu na LF UP a tím
zvýšení atraktivity této formy vzdělávání pro absolventy magisterských
studijních programů,
zvýšení kvalifikace absolventů doktorského studijního programu na LF UP
v širším oboru biomedicíny a tím zvýšení jejich flexibility a uplatnitelnosti
na trhu práce po skončení studia,
vyplnění mezery ve stávajících studijních programech v regionu,
nabízejících absolventy v tradičních oborech, kteří však nejsou schopni
ihned po absolvování pracovat v laboratorních oborech medicíny
vyžadujících vysokou kvalifikaci v molekulárně biologických technikách,
a současně obecný přehled v biomedicíně,
tvorba nových povinně volitelných a volitelných studijních předmětů
v rámci běžícího kreditového systému,
vytvoření předpokladů pro užší propojení pracovišť LF UP a AV ČR.

Další informace o projektu

Doktorské studium v biomedicíně je obecně určeno především absolventům LF –
lékařům, kteří si zvyšují svoji kvalifikaci zejména v oblastech biomedicínského
výzkumu. Stále častěji se ale teoretickým a preklinickým oborům (mikrobiologii,
imunologii, biologii, biochemii, patologii) profesně věnují také absolventi
přírodovědeckých a dalších nelékařských fakult, kteří se chtějí uplatnit zejména
v laboratorních zařízeních a dalších službách pro biomedicínu, příp. chtějí
pokračovat ve vědecké dráze. Stávají se kvalitními a zručnými odborníky, ale často
bez širšího rozhledu v biomedicíně a v klinických souvislostech své specializace.
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Výrazným trendem posledních let
je přitom zejména v biomedicíně
propojování výzkumu teoretického,
preklinického a klinického s praktickou aplikací poznatků ve zdravotnictví, farmacii a v oblasti
služeb
pro
zdravotnictví
(diagnostické laboratoře, klinické
studie
apod.).
S rozvojem
molekulárně-biologických přístupů
v biomedicíně také souvisí stále
vetší metodická integrace nejšpičkovějších disciplín. Dřívější
pojetí doktorského studia na LF
UP bylo zcela decentralizované a s výjimkou stručného tzv. „Úvodního kurzu“ bylo
profilované jen podle potřeb jednotlivých oborových rad, resp. školicích pracovišť.
Produkovalo proto velmi kvalitní specialisty v jednotlivých oborech, kteří se ale
obtížněji uplatňovali v oborech jiných a museli být dále doškolováni pro svou
specializaci i pro současné trendy požadované ve výzkumné práci i v rutinních
laboratořích.
Projekt se proto zaměřil na inovaci
doktorského studijního program tím
způsobem,
že nabídl doktorandům
modulárně uspořádaný kurz společného
metodického a poznatkového základu
biomedicínských věd (základní kurz
složený z povinně volitelných předmětů,
které probíhají formou přednášek a
seminářů) a souvisejících aplikovaných
disciplín (specializované kurzy, ve
kterých mají studenti možnost vyřešení
zadaného
úkolu
od
provedení
experimentu s využitím nejmodernějšího přístrojového zázemí přes jeho
vyhodnocení až po dokumentaci). Tento model studia je vhodným integrujícím
prvkem, nepopírá nijak dosavadní osvědčené pojetí, ale přináší frekventantům
zvýšení kvalifikace a flexibility pro další uplatnění po skončení studia. Hlavní cílovou
skupinou jsou studenti doktorských
studijních
programů
především
v teoretických a preklinických oborech
na LF UP, kteří jsou tvořeni převážně
absolventy magisterských studijních
programů
na
přírodovědeckých
fakultách.
Vybrané
specializované
kurzy budou určeny také pro studenty
doktorských
programů
v klinických
oborech a pro absolventy lékařských
fakult.
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Projekt je realizován prostřednictvím následujících klíčových aktivit:
9
9
9
9
9
9
9

Řízení a monitoring projektu
Publicita
Příprava studijních materiálů
Realizace základního kurzu I, II
Realizace specializovaných nástavbových kurzů I, II
Evaluace I/II cyklu
Studentská vědecká konference

Náplň základního kurzu:
1. Získávání literárních informací (Mgr. Jarmila Potomková)
2. Výzkumný projekt a jeho financování (Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.)
3. Obecné principy lékařské etiky, etické normy ve vědě a výzkumu (Mgr. Kateřina
Ivanová, Ph.D.)
4. Statistika v biomedicíně (Mgr. Jana Zapletalová, Dr.)
5. Správná klinická praxe (klinické studie) (Doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, CSc.)
6. Evidence Based Medicíně (Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.)
7. Metody molekulární biologie v biomedicíně
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Obecný základ (MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.)
Molekulární mikrobiologie (Doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.)
Molekulární imunologie (Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.)
Molekulární patologie (Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.)
Molekulární onkologie (Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.)

8. Kmenové buňky v biomedicíně (Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.)
9. Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie (Doc. Mgr. Martin
Modrianský, Ph.D.)
10. Prezentování a publikace výsledků (Mgr. Jarmila Potomková)
11. Epidemiologická metodologie (Prof.MUDr. Vladimír Janout, CSc.)
Náplň specializovaných nástavbových kurzů
1. Metody molekulární biologie v biomedicíně
Æ Základní metody – práce se sekvencemi (MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.)
Æ Metody molekulární biologie v mikrobiologii (Doc. MUDr. Dagmar Koukalová,
CSc.)
Æ Metody molekulární biologie v imunologii (Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.)
Æ Metody molekulární biologie v patologii (Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.)
Æ Metody molekulární biologie v onkologii (Doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.)

2. Vybrané buněčné technologie v biomedicíně (Doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.)
3. Molekulární podstata hypertenze a diabetu (Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.)
4. Cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit (Prof. RNDr.
Marie Jarošová, CSc.)
5. Dědičné metabolické poruchy (Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.)
6. Molekulární podstata vybraných imunopatologických stavů (Prof. MUDr. Martin
Petřek, CSc.)
7. Molekulární podstata vybraných poruch krvetvorby (Doc. RNDr. Vladimír Divoký,
Ph.D.)
8. Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie (Doc. Mgr. Martin
Modrianský, Ph.D.)
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Evaluace a inovativní aplikace bakalářského
studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0039
Název programu podpory: Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního
oboru Učitelství pro mateřské školy
Celkové náklady projektu: 1 909 290,00
Období řešení: listopad 2005 - říjen 2007
Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.
E-mail: alena.nelesovska@upol.cz
Telefon: 585635101
Webové stránky projektu: http://kpv.upol.cz

Partneři projektu
Mgr. Hana Hogelová - MŠ Žižkovo nám., Olomouc - partner
Helena Dolénková - ZŠ Nedvědova - Mateřská škola, Olomouc - partner
Andrea Krušoftová - MŠ Montessori, Olomouc - partner
Mgr. Petra Koppová - Sluňákov, Horka n/M. - partner
PaedDr. Vladimíra Horňáčková - Ústav pedagogiky a psychologie primárního
vzdělávání PdF UHK v Hradci Králové - supervizor
Na projektu participuje dalších 21 pracovníků, zejména z odborných kateder
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je na základě evaluačních přístupů inovovat stávající
bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy do podoby modulového
uspořádání (včetně kreditového systému). Ke specifickým cílům patří:
1. Evaluovat stávající bakalářský studijní obor Učitelství pro mateřské školy.
2. Inovovat vzdělávací program tak, aby odpovídal budoucímu uplatnění studentů
na všech typech státních i soukromých škol.
3. Připravit inovovaný studijní program v podobě modulového uspořádání
a navrhnout nezbytné korekce pro další postupnou aplikaci jednotlivých modulů.
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4. Zpracovat do konečné podoby studijní program v podobě soustavy modulů
(včetně kreditového ohodnocení jednotlivých disciplín).
5. Realizovat vzdělávání v nové formě modulového uspořádání a spoluprací
s odbornými partnery dosáhnout širší uplatnitelnosti studenta – absolventa na
otevřeném trhu práce (uplatnitelnost se rozšíří např. o církevní a alternativní
školy).

Další informace o projektu
Katedře primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci byl v roce
2005 schválen projekt s názvem Evaluace a inovativní aplikace bakalářského
studijního oboru Učitelství pro mateřské školy, a to v oblasti opatření Podpora
terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky. Je dotován finanční částkou 1.909.290,- Kč
a je v souladu s kurikulární reformou probíhající v České republice, která vychází
z požadavků modernizovat cíle a obsah vzdělávání, zavádí dvoustupňovou tvorbu
kurikulárních dokumentů a klade maximální důraz na rozvoj klíčových kompetencí.
Do budoucna je nezbytné nově koncipovat a podporovat i přípravu učitelů
mateřských škol (dále MŠ) a jejich další vzdělávání, na což projekt reaguje. A to
i vzhledem ke skutečnosti, že dle prognóz se mají zvyšovat počty dětí v MŠ,
s maximálními hodnotami v roce 2011. A proto musíme být připraveni s vysokými
ukazateli kvality a kvalifikovanosti pedagogů mateřských škol.
Projekt Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro
mateřské školy reaguje zejména na první dvě oblasti a navazuje na výsledky
rozvojových projektů a výzkumných šetření, která byla realizována v letech 2002,
2003 a 2004 pod vedením hlavní řešitelky prof. PhDr. A. Nelešovské, CSc. vedoucí Katedry primární pedagogiky na PdF UP v Olomouci - a ve spolupráci
s týmem spoluřešitelů z uvedeného pracoviště i mateřských škol a dalších institucí
olomouckého regionu. Výsledky uvedených projektů a další výzkumná šetření
prokázaly, že obor Učitelství pro MŠ je nezbytné evaluovat a inovovat stávající
vysokoškolskou přípravu této kategorie učitelů, a to v souladu s modernizačními
tendencemi a trendy v koncepci, obsahu i metodách přípravy pro výkon profese,
a to s ohledem na uplatnění absolventů na všech typech mateřských škol.
Systematická a dlouhodobá práce na zkvalitňování přípravy učitelů mateřských škol
vyúsťuje v tomto projektu, u kterého je očekáván silný multiplikační efekt, neboť
zkušenosti z místních iniciativ a intenzivní spolupráce se školským terénem mohou
výrazně zrychlit přenos poznatků z teorie do praxe a usnadnit tak přístup k řešení
požadavků praxe v teoretické, ale i praktické rovině.
Postup v průběhu řešení projektu probíhá dle navržené koncepce a harmonogramu
a lze uvést, že všechny plánované klíčové aktivity pro dané etapy jsou naplňovány.
Je připraven materiál Evaluace oboru učitelství pro MŠ. Na evaluaci tohoto
bakalářského oboru se podíleli nejen vysokoškolští učitelé (PdF UP v Olomouci,
PdF UHK v Hradci Králové), ale také naši partneři z pedagogické praxe, ale
především studenti, kteří jako tzv. cílová skupina vyjadřovali své názory
a zkušenosti ke své dosavadní pregraduální přípravě. Zapojeni byli studenti 1. – 3.
ročníku oboru Učitelství pro MŠ. Pro evaluaci oboru byly využity standardizované
a nestandardizované dotazníky a testy.
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Je připraven také návrh inovovaného studijního programu v modulovém uspořádání.
Od začátku letního semestru školního roku 2005/2006 studenti 1. ročníku začali
studovat na základě této nové a v každém případě efektivnější formy výuky.
Projekt je realizovaný v rámci čtyř koncepčních fází, které korespondují s cílem –
tzn. ověřením nově koncipovaného studijního programu. K tomuto záměru je
prováděn průběžně sběr dat s využitím posuzovací škály CLIC, standardizovaných
i nestandardizovaných dotazníků, diskusí se studenty a všemi zainteresovanými
subjekty. Získaná data budou v závěrečné fázi výzkumu statisticky zpracována
a vyhodnocena. Realizovaný výzkum by měl ukázat nejen na možnost a vhodnost
modulového uspořádání studijního programu v bakalářské formě, ale současně
odkrýt silné a slabé stránky studijního programu stávajícího.
V rámci dosavadního řešení projektu byly uskutečněny dva odborné semináře za
účasti domácích i zahraničních partnerů, pravidelné porady celého řešitelského
týmu (v dvouměsíčních intervalech) a řada tzv. operativních porad.
V současné době probíhá realizace vzdělávání v novém modulovém uspořádání
s evaluačními aktivitami a intenzivní spolupráce se studenty a učiteli (garanty
jednotlivých modulů), kteří se podílejí na výuce tohoto oboru. Bude nutné stanovit
další nezbytné korekce pro tuto novou formu vzdělávání předškolních pedagogů
a zapracovat je do studijního programu. Integrační přístup, propojení různých
vzdělávacích oblastí, spolupráce pedagogů z různých kateder, škol a pracovišť,
výrazné zapojení studentů tzv. cílové skupiny, to vše by mělo výrazně zkvalitnit
vzdělávání této kategorie učitelů.
Katedra primární pedagogiky PdF UP, která převzala garanci oboru Učitelství pro
MŠ v roce 2001, měla již v roce 2006 první absolventy. I s nimi byly realizovány
evaluační aktivity. Jejich názory jsou pro nás velmi cenné, a proto v těchto
evaluačních intencích budeme při řešení projektu nadále pokračovat.
Společnými silami a s výraznou motivací řešitelský tým hodlá pokračovat i v dalším
období řešení projektu, a to s cílem přispět ke kvalitativnímu rozvoji akreditovaného
bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy. Dosavadní
výsledky přinášejí řadu informací a podnětů, které jsou pro naplnění našeho
výzkumného záměru pro studenty i učitele velmi zajímavé, podnětné a v mnoha
směrech efektivní.
Projekt reaguje na změny v oblasti předškolního vzdělávání, které jsou deklarovány
zejména v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Reaguje
také na obavy z nedostatku kvalifikovaných pedagogů na mateřských školách, což
by mohlo negativně ovlivnit kvalitu započatých inovativních změn.
Projekt podporovaný EU je pro řešitelské pracoviště významným oceněním
a uznáním, zároveň však náročnou a zodpovědnou prací pro všechny, kteří na
projektu participují. Pedagogická veřejnost je o řešení projektu průběžně
informována na centrálních webových stránkách ESF v ČR a webových stránkách
Katedry primární pedagogiky PdF UP.
Projekty z Evropského sociálního fondu mohou výrazně přispět ke zkvalitňování
vysokoškolského vzdělávání a tím ovlivňovat větší uplatnitelnost absolventů na trhu
práce. I řešitelský tým projektu Evaluace a inovativní aplikace bakalářského
studijního oboru Učitelství pro mateřské školy má tyto zkušenosti a v těchto
intencích hodlá pokračovat. Pro studenty – absolventy oboru Učitelství pro
mateřské školy - se tak otevírá nabídka studia zaměřená na jejich uplatnění ve
všech typech státních, soukromých i církevních škol, a to v tradičním i alternativním
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pojetí. Také úzká spolupráce s pedagogickou praxí, s tzv. partnery projektu, tomu
napomáhá. Řešení projektu i jeho výsledky, s maximálním uplatněním týmové
práce, ovlivňují kvalitativní rozvoj bakalářských studijních programů, a to po stránce
obsahové a formální. Nelze však nepřipomenout velmi náročnou administrativní
činnost. V tomto směru by bylo žádoucí, aby zainteresované subjekty – ESF, centra
pomoci evropským projektům, MŠMT ČR apod. - zmírnily a zjednodušily tuto
abnormálně vysokou zátěž na řešitele projektu.
Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.,
projektová manažerka
Obr. 1: První odborný seminář – zahájení projektu

Obr. 2: Studenti oboru Učitelství pro mateřské školy dětem
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Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci
subjektů v oblasti prevence sociálně patologických
jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže
v Olomouckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 4 194 533,00
Období řešení: listopad 2005 - říjen 2007
Hlavní řešitel: Mgr. Miroslav Charvát
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Charvát
E-mail: miroslav.charvat@email.cz
Telefon: 777560005
Webové stránky projektu: www.anebo.upol.cz

Partneři projektu
Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje
Zaměření:
Poskytování edukativního, psychologického, speciálně pedagogického poradenství
a psychoterapie. Koordinace práce škol v oblasti sociálně patologických jevů.
Koordinace "Minimálních preventivních programů" škol v oblasti sociálně
patologických jevů a primární prevence. Sociálně preventivní programy na školách.
Role v projektu:
V aktivitách projektu jsou nespornou výhodou dlouholeté zkušenosti PPPOK
a kontakty s cílovými skupinami i konkrétními pracovišti. Poměrně pevná je i vazba
na ostatní instituce státní správy a samosprávy. Na základě těchto zkušeností
mohou pracovníci poradny svou aktivní účastí na ohniskových skupinách a v užší
koordinační pracovní skupině velmi fundovaně vytvářet podněty pro výzkumnou
činnost univerzity a zadávat konkrétní výzkumné otázky.
Kontaktní údaje:
U Sportovní haly 1a
777 00 Olomouc
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tel: 585 224 573; 585 221 045
web: http://www.ppp-olomouc.cz/
e-mail: mailto:ppp@ppp-olomouc.cz
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. LF Univerzity Karlovy v Praze
Zaměření:
Adiktologie je nově koncipovaný multidisciplinární obor zaměřený na prevenci
a léčbu užívání návykových látek a jiných forem lidského – potenciálně závislostního
– chování a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takového chování
strádají. Obor se rozvinul v důsledku postupně narůstajícího propojování nových
poznatků o příčinách a rozvoji závislého chování z oborů medicíny, psychologie
a sociální práce. Přičemž adiktologie zohledňuje i znalosti z dalších vědních oborů z ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní
a sociální antropologie. Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří tři oblasti - (i)
vysokoškolská výuka (nový bakalářský studijní obor), (ii) výzkum a vývoj nových
přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených a (iii) tvorba programu
celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.
Role v projektu:
Hlavní rolí partnera je externí evaluace projektu. Jejím hlavním cílem je popisovat
a analyzovat (za použití struktury obecného rámce SWOT analýzy) v průběhu
projektu pro každou fázi její silné a slabé stránky, spolu s příležitostmi a hrozbami.
Smyslem je poskytnout nezávislou zpětnou vazbu, z níž se jednotlivé realizující
subjekty mohou dozvědět informace sloužící ke zvýšení kvality realizovaných aktivit,
a současně minimalizovat jejich případný negativní dopad. Tato složka aktivit
v projektu plní kontrolní funkci.
Kontaktní údaje:
Ke Karlovu 11
128 00 Praha 2
tel: 224 964 201
web: http://www.adiktologie.cz/; http://www.lf1.cuni.cz/
e-mail: mlino@lf1.cuni.cz

Cíle projektu
Vzdělávací program se zkráceným názvem "A nebo…", jenž vyjadřuje otevřenost
tohoto vzdělávacího kurzu vůči potřebám a zkušenostem frekventantů, má ukázat
alternativy a možnosti, které se nabízejí pro práci s dětmi a studenty při prevenci
toho, co nazýváme sociálně patologické jevy. Je určen pro školní metodiky
prevence, výchovné poradce a další aktivní pedagogy. Je zaměřený na práci
s jednotlivcem, se třídou a skupinou dětí základních a středních škol v rámci
prevence rizikového chování. Má posílit dovednosti učitele pozitivně ladit vztahy ve
třídě a posilovat kompetence ke zvládání krizových situací. Program je ucelený, je
třeba jej absolvovat v plném rozsahu.
Cíle týkající se účastníků kurzu:
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1) Účastník získá praktické dovednosti a sebedůvěru pro práci ve skupině i při
individuálním sezení. Víme, že pedagogové pracují s dětmi každodenně, že se
spíše bude jednat například o prohlubování komunikačních dovedností, nácvik
problémových momentů či o vybavení technikami vhodnými pro žáky. Veškeré
aktivity si pedagogové sami zažijí a vyzkouší v bezpečném prostředí. Každá
skupina bude mít cca 25 účastníků, což zhruba odpovídá klasickému třídnímu
kolektivu.
2) Chceme s účastníky objevovat nejvhodnější a nejefektivnější metody, jak nalézt
a identifikovat ty žáky či studenty, kteří jsou v daném čase a v daném prostředí
na škole nejohroženější (ať už se jedná o drogy, šikanu, agresivitu, záškoláctví,
poruchy příjmu potravy, problematiku začleňování minoritních skupin nebo jiné
vážné problémy).
3) Chceme účastníkům pomoci rozlišit, jaký problém mohou dobře zvládnout sami
a s čím je naopak dobré se obrátit na specializovaná pracoviště a odborníky.
4) Myslíme si, že účastník může rozvíjet a zakládat týmovou spolupráci při řešení
konkrétních problematických případů na škole, kde působí. Týmem myslíme
třídního učitele, metodika, výchovného poradce, speciálního pedagoga, rodiče,
lékaře, kurátora, případně jiného odborníka. Chceme podporovat práci v týmu.
5) Účastníkům nabízíme odbornou pomoc a konzultační zázemí. Chceme
účastníkům pomoci i v prosazování některých změn nutných pro jejich práci na
škole.
Cíle týkající se projektu:
1) Návrh, realizace a editorská činnost webových stránek projektu. Úkolem
webmastera zodpovědného za tuto oblast je navrhnout, realizovat a redakčně
řídit internetový informační webový portálu projektu, který je základním zdrojem
informací i prostředkem komunikace pro cílové skupiny.
2) Proškolování cílové skupiny – lektorská činnost. Vlastní lektorská činnost bude
zajišťována kmenovými lektory projektu a externími pracovníky. Koncipujeme ji
jako workshopy či výcvikové skupiny, méně jako teoretické přednášky.
3) Získávání zpětné vazby od cílové skupiny a tvorba výzkumných podnětů.
Zpětná vazba je od cílové skupiny získávána ústní formou i pomocí krátkých
dotazníku na konci každého dvoudenního bloku. K tomuto bodu náleží i vyvíjení
aktivit ve směru navrhování výzkumné činnosti akademických pracovišť
univerzity (např. zadávání témat diplomových prací, motivování k výzkumné
činnost doktorandů atp.).
4) Síťování zainteresovaných subjektů a koordinace spolupráce. Cílem je výměna
kontaktů a zkušeností při vytváření a rozvoji účinného systému primární
prevence.
5) Odborná poradenská, konzultační a publikační činnost pro cílové skupiny.
Jedná se hlavně o komunikaci s cílovými skupinami pro zabezpečení
dostupného informačního servisu pro frekventanty a rozvoj svépomocných
aktivit.
6) Tvorba studijních modulových textů a zajištění jejich tisku, vytvoření
audiovizuálního materiálu. Texty a materiály by měly mít podobu odborných
metodik pro potřeby cílové populace a jako takové budou muset vznikat
převážně na základě zkušeností a připomínek cílové populace.
7) Příprava a uskutečnění Vzdělávacího soustředění ve dnech 5. a 6. 2. 2007, tisk
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sborníku. Uskutečnění konference je důležité pro prezentaci výsledků naší
činnosti a jejích výstupů, pro předávání pozitivních i negativních zkušeností
ostatním zájemcům o problematiku zkvalitňování dalšího vzdělávání v oblasti
prevence sociálně patologických jevů na vysokých školách.
8) Akreditace kurzu. Cílem je vytvoření 250 hodinového akreditovaného studijního
programu pro školní metodiky prevence. Na akreditaci se podílí Katedra
psychologie FF UP a Institut celoživotního vzdělávaní UP.

Další informace o projektu
Místo konání:
Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc 771 80, učebna č. 216
Lektoři a realizátoři projektu:
Mgr. Miroslav Charvát - vedoucí projektu (psycholog, Katedra psychologie FF UP,
K – centrum Olomouc)
Martin Dolejš - THP (Katedra psychologie FF UP, viceprezident ČASP )
Jan Haase - redaktor webu (Katedra psychologie FF UP)
Mgr. Miluše Hutyrová - odborný lektor (spec. pedagog, Katedra speciální
pedagogiky PdF UP)
PhDr. Marek Kolařík - odborný lektor (psycholog, Katedra psychologie FF UP,
Centrum prevence Zlín)
Mgr. Aleš Neusar - odborný lektor (psycholog, Poradna pro rodinu Olomouc;
Katedra psychologie FSS MU v Brně)
PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D. - odborný lektor (psycholog, Katedra psychologie
FF UP)
Mgr. Katerina Tomanová - odborný lektor (psycholog, metodik prevence PPP OK)
a další externí lektoři.
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Restrukturace oboru a inovace curricul studijního
oboru Rekreologie
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0044
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 5 391 500,00
Období řešení: listopad 2005 - říjen 2007
Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Bohuslav Hodaň, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Bohuslav hodaň, CSc.
E-mail: hodan@ftknw.upol.cz
Telefon: 585636101
Webové stránky projektu: http://www.ftk.upol.cz/katedry/krl/projekt06/index2.html

Partneři projektu
Masarykova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita v Hradci Králové
Technická univerzita v Liberci

Cíle projektu
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání tak, aby absolventi akreditovaného oboru
byli maximálně využitelní na trhu práce.
Dílčí cíle:
1. Inovace skladby a obsahu stávajících curricul bakalářských a tvorba na ně
navazujících curricul magisterských s ohledem na:
uplatnění na trhu práce,
umožnění rekvalifikací – licence,
relativní uzavřenost a zároveň propustnost jednotlivých stupňů studia,
modulovost studia zajišťující větší mobilitu,
zajištění kompatibility s evropskými studii, zdůvodněné nutností společné
evropské kvalifikace.
2. Zpracování všech curricul a tvorba jim odpovídajících studijních materiálů
i přístrojového vybavení.
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3. Zavedení inovovaných materiálů do výuky - proškolení cílových skupin.
4. Prohloubení spolupráce s odběratelskými zaměstnavatelskými institucemi.

Další informace o projektu
Celý projekt je složen z osmi hlavních klíčových aktivit, z nichž šest se týká
vlastního obsahu, jedna řízení a jedna publicity.
Klíčové aktivity vztažené k obsahu:
A. Situační analýza FTK UP, partnerských fakult a vybraných fakult zahraničních:
Je základním výchozím bodem celého projektu, mapuje současnou situaci na
našich i zahraničních pracovištích - obsah curricul, počet disciplín, hodinové dotace,
personální zabezpečení, organizace studia, studijní opory.
B. Tvorba přechodných curricul:
Na základě výstupu z předcházející klíčové aktivity definování jednotlivých
stupňů studia, definice absolventa, společný základ studia a jeho obsah, jednotlivé
specializace a jejich obsah, hodinová zátěž - přímá a nepřímá výuka, poměr teorie
a praxe, tvorba modulů.
C. Situační analýza zaměstnavatelských organizací:
Řešení problému s potenciálními zaměstnavateli, jejich názory na kompetence
absolventů, na skladbu studia, obsah studia, dominantnost a odvozenost
jednotlivých disciplín. Problém je řešen terénním pozorováním, rozhovory
a dotazníky. Výsledky ovlivní definitivní skladbu curricul.
D. Konstrukce jednotlivých stupňů studia a tvorba definitivních curricul:
Z komparace všech předcházejících analýz vyplyne tvorba relativně uzavřeného
bloku Bc. a Mgr. studia s jejich vzájemnou propustností, obsah studia a zátěž
studentů a utvoření modulů umožňujících větší mobilitu studentů a větší možnost
různých kombinací.
E. Tvorba nových studijních opor:
Významná součást projektu zaměřená na inovaci studijních materiálů tištěných
i elektronických.
F. Školení, instruktáže cílových skupin:
Cílové skupiny tvoří stávající i nově přijatí studenti sledovaných studijních
specializací. Předpoklad FTK 200, partnerská pracoviště 100, je aktuálně vyšší než
400. V cílových skupinách se diskutuje postup projektu a jeho dílčí výsledky. Názory
studentů jsou zohledňovány v definitivním řešení.
G, H. Řízení projektu a publicita:
Obě klíčové aktivity jsou nutnou součástí projektu. Řízení se týká jak obsahu
a vývoje celého projektu, tak nezbytné administrativy a financí. Dominantní body
řízení - pravidelné porady vedení a jednotlivých pracovních skupin, pravidelné
kontroly partnerů a pravidelné společné semináře.
Publicita je zaměřena na informování o projektu - propagační materiály, www
stránky, zprávy v tisku, nástěnky atd.
Celý projekt probíhá podle harmonogramu a jeho bezproblémový průběh je
potvrzován kladným přijímáním monitorovacích zpráv.
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CIV: Rozšíření profesních kompetencí budoucích a
stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových
modulů
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0062
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 8 775 600,00
Období řešení: 25. říjen 2005 – 24. říjen 2007
Hlavní řešitel: Ing. Dora Assenza, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Dora Assenza Ph.D.
E-mail: dora.assenza@upol.cz
Telefon: 585 635 222
Webové stránky projektu: www.civ-up.cz

Partneři projektu
P-centrum
Akademie sociálního umění Tábor

Cíle projektu
Vzhledem ke skutečnosti, že studijní programy učitelského vzdělávání není možno
dále rozšiřovat, vznikla myšlenka vytvořit Centrum inovativního vzdělávání
s nabídkou témat potřebných pro učitelskou praxi i pro studium na vysoké škole.
CIV si klade za cíl vzdělávat pedagogy tak, aby byli schopni dobře obstát na
trhu práce. Pedagogický trh se mění, hovoří se o reformě školství, vznikají
alternativní školy, na konferencích o školství se vedou debaty se shodným závěrem
nutnosti změny. Dosavadní vzdělávací koncepci je vytýkána neúměrná
encyklopedičnost, převažuje pouhé memorování, děti nejsou vedeny ke kritickému
myšlení, tvořivost není uplatňována v žádoucí míře, nejsou dostatečně rozvíjeny
klíčové kompetence potřebné pro život, škola je odtržena od praxe.
CIV je neideologické a nezávislé, nezastává jeden směr ve vzdělávání, neukazuje
jeden pohled na svět. Úkolem centra je rozlišovat a prezentovat to nejhodnotnější
(vycházet z toho dobrého, osvědčeného v současném školství a nabídnout co je
přínosné v alternativách nebo v různých vzdělávacích projektech).
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Centrum inovativního vzdělávání má 3 vize:
1.

2.

3.

Vnést na půdu univerzity praxi. Nůžky mezi teorií a praxí se neustále
přivírají. Je otázka, zda jsou absolventi PdF dostatečně prakticky připraveni
před nástupem do škol, zda vědí, jak získat autoritu, jak se žáky mluvit, jak je
motivovat. Novum, které CIV přináší, spočívá také v tom, že učit přijdou
erudovaní učitelé.
Budování postavení učitelů jako vysoce vzdělaných lidí a zvyšování prestiže
učitelské profese. Toho lze dosáhnout jedině tehdy, pokud se vzdělávání
učitelů zaměří na osobnostní růst. Cílem vzdělávání má být formování
osobnosti, která získá respekt. CIV nabízí nácvik dovedností, např. týmových
a komunikačních dovedností, řešení konfliktů, práce ve stresových situacích,
nácvik pozitivního přístupu.
Reagování na aktuální společenské problémy, které se promítají do
školství, jako je například agresivita, snížení senzitivity a altruismu ve
společnosti, obezita, sedící společnost atd. Cílem workshopů je podporovat
sociální cítění a dobro v lidech. Vychovejme děti s dobrým srdcem.

CIV je jedním z mála center v univerzitním prostředí, které nabízí tak široký záběr
témat najednou a seznamuje a sdružuje existující organizace a jednotlivce v ČR,
kteří vnášejí do školství svěží vítr.

Další informace o projektu
CIV nabízí od února 2006 do června 2007 celkem 90 workshopů, které vede 70
lektorů, lidé z praxe z celé ČR s přímou zkušeností v daném oboru - ředitelé
a učitelé škol, Policie ČR, Člověk v tísni, Centrum pro integraci cizinců, Nadace
T. Bati, Židovské muzeum Praha, Muzeum umění Olomouc, Pedagogickopsychologická poradna, výtvarníci, lékař a mnozí další. Odhadované minimum
proškolených účastníků workshopů je 3000 (studenti a pedagogové UP, učitelé ZŠ,
SŠ, VOŠ a pedagogové DD a DDM v Olomouckém kraji).
CIV nabízí možnost individuálních konzultací se členy týmu poradců. Účast na
workshopech i konferencích je zdarma včetně získání studijních materiálů –
publikací, postupů, návodů, DVD, absolventi získají Certifikát CIV.
Výuka probíhá formou interaktivních seminářů, které jsou prakticky zaměřené,
prožitkové, založené na souhrnu zkušeností a záměru vnést do výuky nové
poznatky, metody, inovace, kreativitu, dovednosti aj.
Absolventi získají schopnost týmové práce, komunikace, fundraisingu, koncepčního
myšlení, práce s počítačem atd. Zvýší se kvalita nastupujících učitelů, kteří nejsou
dostatečně prakticky připraveni, nemají dostatek zkušeností. Projekt napomáhá
získání vztahu a motivaci k učitelské profesi.
O přínosu a kvalitách projektu svědčí i míra účasti na workshopech (většina volných
míst ve výukových kurzech byla rezervována i více než rok dopředu) a pozitivní
ohlasy absolventů (viz DVD příloha). Tyto indikátory dokládají více než průkazně, že
projekt se neminul účinkem a přispívá ke zkvalitňování vzdělávání učitelů na
Univerzitě Palackého.
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Kvalitativní rozvoj studia učitelství fyziky
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0165
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 1 173 600,00
Období řešení: 2. 11. 2005 – 1. 11. 2007
Hlavní řešitel: RNDr. Renata Holubová, CSc.
Kontaktní osoba: Renata Holubová
E-mail: renata.holubova@upol.cz
Telefon: 585634165
Webové stránky projektu: http://exfyz.upol.cz/didaktika/oprlz/,
http://www.ped.muni.cz/wphy/oplidsky/uvod.html

Partner projektu
Masarykova univerzita

Cíle projektu
Cílem projektu je zkvalitnění studijního programu učitelství fyziky pro základní
a střední školy z hlediska perspektivních požadavků na vzdělávání. Mezi
nejdůležitější dílčí cíle lze zařadit: inovace studijních plánů pregraduální přípravy
učitelů fyziky, příprava studijních materiálů, posílení výuky angličtiny, proškolení
cílové skupiny (studenti učitelství fyziky na PřF UP a PdF MU), semináře pro učitele
z praxe. Inovaci pregraduální přípravy učitelů si vyžaduje situace na trhu práce a je
třeba bezprostředně reagovat na požadavky praxe (platnost Rámcových
vzdělávacích programů), nutnost posílení zájmu o studium jednak fyziky, ale
i technických oborů obecně.

Další informace o projektu
Projekt navazuje na zkušenosti z pregraduální přípravy učitelů fyziky na obou
pracovištích. Obě pracoviště mají kontakty se školami i dalšími univerzitami, které
vychovávají budoucí učitele fyziky a ostatních přírodovědných předmětů jak doma,
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tak i v zahraničí. Stejně jako školy základní a střední procházejí velkými změnami,
tak i pregraduální příprava učitelů fyziky musí být inovována a zkvalitněna. V rámci
projektu Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky se obě pracoviště zaměřují jednak na
inovaci obsahu a rozsahu stávajících předmětů odborné přípravy učitelů (předmět
Didaktika fyziky), jednak na rozšíření nabídky předmětů typu B (povinně volitelné)
a typu C (doplňující). Vzhledem k dosavadním zkušenostem obou pracovišť existují
veškeré předpoklady pro vznik kvalitních studijních materiálů. Na pracovišti řešitele Katedře experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci - byly do
studijních plánů navazujícího studia učitelství fyziky jako nové předměty zařazeny
např. Pokusy s jednoduchými pomůckymi (v letním semestru 1. ročníku
navazujícího magisterského studia), Fyzika-technika-příroda (zimní semestr
1. ročníku navazujícího magisterského studia - výuka v rozsahu přednáška
a seminář, na kterou navazuje v letním semestru praktikum), Asistentská praxe.
Byla také posílena výuka cizího jazyka - angličtiny. Je průběžně inovována
a doplňována obsahová náplň předmětu Didaktika fyziky. Studenti také získavají
v rámci všech předmětů rozsáhlé poznatky z environmentální fyziky, neboť
environmentální problematika je jedním z průřezových témat Rámcových
vzdělávacích programů. Partner - Katedra didaktiky fyziky Pedagogické fakulty MU
v Brně inovoval obsah svých základních přednášek z Didaktiky fyziky, byly
připraveny nové semináře pro studenty. Pracoviště partnera se významně podílí na
zpracovávání problematiky environmentální fyziky. Vznikla řada obsáhlých
studijních materiálů, které jsou k dispozici na webových stránkách projektu.
Dosud nejvýznamnější akcí bylo uspořádání mezinárodní konference Veletrh
nápadů učitelů fyziky 11, která proběhla ve dnech 28. - 30. srpna 2006 v Olomouci.
Konference se zúčastnilo více než 120 učitelů základních, středních i vysokých škol,
pozvání k účasti přijali i zahraniční hosté. Již tradičně přijeli příznivci fyziky z Polska,
Bulharska, Slovenska, ale také hosté z USA a Velké Británie. V rámci semináře se
prezentovala také vydavatelství pedagogické literatury Prodos, Prometheus, SPN,
Fraus a výrobci učebních pomůcek Phywe a Ariane schola.
Příspěvky účastníků, které v rámci konference zazněly, byly vydány ve formě
sborníku.
Kromě této "velké" konference probíhá řada menších seminářů a setkání jak
s domácími, tak i zahraničními lektory. V rámci spolupráce s pedagogickou praxí
probíhá proškolování pedagogů z praxe v severomoravském regionu. Jsou pro ně
v rámci akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prezentovány semináře
"Nové trendy ve fyzice I.-II. a také Fyzika a příroda v pokusech. Na pracovišti
partnera vznikl např. unikátní soubor posterů s názvem Vzdělávání k udržitelnému
rozvoji. Podnětem ke vzniku tohoto materiálu byla výstava v rámci slavnostního
otevření fotovoltaické elektrárny instalované na střeše a fasádě jedné z budov
Pedagogické fakulty v Brně. Zadání pro vyhotovení posteru bylo Člověk - Energie Příroda.
Na naše pracoviště zveme také zahraniční lektory. Ze zahraničních lektorů jsme na
půdě Katedry experimentální fyziky PřF UP mohli přivítat např. Susan Zvacek
z Kansas State University (USA), která přednesla příspěvky na téma "Applying
Learning Theories to Teaching", "Designing Online Courses" a Assessing Learner
Progress ( teachers in practice). Akce proběhla v květnu 2006. Velký úspěch mělo
vystoupení pana Gilberta Satterthwaitera, Imperial College London, Greenwich
Observatory, přímého účastníka Celosvětového sjezdu Astronomické unie, který se
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konal v srpnu 2006 v Praze. Pan Satterthwaite vystoupil v rámci konference Veletrh
nápadů učitelů fyziky 11. Nejvíce účastníky zaujal popis průběhu jednání o osudu
planety Pluto.
S podporou grantu OP RLZ Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky máme možnost účasti
na významných domácích i zahraničních konferencích. S výsledky a zkušenostmi,
které byly v průběhu řešení grantu získány, jsme vystoupili na Dnech vědy v Nitře
(listopad 2006), na konferenci DIDFYZ 2006 v Račkovej doline (říjen 2006). Řešitelé
grantu prezentovali své výsledky na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, na
konferenci IOSTE v Malajsii či na konferenci NSTA/ICASE v dubnu 2006
v Anaheimu v USA.
A jaké jsou naše dosavadní závěry získané na základě aktivit tohoto grantu? Nové
trendy ve vzdělávání, realizace Rámcových vzdělávacích programů a provázání
vzdělávací politiky se zeměmi EU bude ještě náročný a dlouhodobý proces. Je třeba
neustále proškolovat učitele z praxe, seznamovat je s novými trendy jak v oboru
fyzika, tak v pedagogicko psychologických disciplínách. S velkými nedostatky se
stále ještě setkáváme v oblasti uplatňování environmentální problematiky v rámci
výuky fyziky. A také je třeba vychovávat nastupující učitele fyziky z hlediska tohoto
nového pojetí výchovně vzdělávacího procesu. Studenti musí být připravováni tak,
aby úroveň jejich výstupních kompetencí splňovala přísná evropská či světová
měřítka. Učitel fyziky musí být nejen odborníkem ve fyzice, ale také
v pedagogickopsychologických disciplínách. Moderní učitel fyziky musí také dobře
ovládat cizí jazyky (angličtinu) - proto jsme také posíli výuku tohoto jazyka
v základním kurzu i pro studenty učitelství fyziky. Nově také zadáváme diplomové
semináře v 5. ročníku studia učitelství v angličtině - studenti musí ukázat, že
dokážou výsledky své diplomové práce prezentovat také v cizím jazyce. Učitel fyziky
musí mít také kompetence v oblasti výpočetní techniky a moderních technologií. Je
nezbytné, aby se naučil využívat multimédií ve výuce fyziky (od počítačem řízeného
experimentu přes využití javy a flashe až k interaktivní tabuli). Na druhé straně se
studenti učí vidět stěžejní význam reálného fyzikálního experimentu ve výuce fyziky.
Proto byl do výuky zařazen předmět Pokusy s jednoduchými pomůckami. Učitel
musí umět využít i jednoduchých prostředků motivace a názornosti, není vždy
možné získat složité experimentální vybavení. A mnohdy jednoduchý pokus zaujme
žáka více než manipulace se složitým zařízením, kterému nerozumí.
Máme nyní za sebou více než polovinu vymezené délky trvání grantu. Proškolování
cílové skupiny - našich studentů učitelství fyziky - probíhá dle harmonogramu
školního roku na obou vysokých školách. Bohužel počty studentů zapsaných
k řádnému studiu učitelství fyziky jsou malé. S tímto problémem nezájmu o studium
technických věd a přírodovědných oborů jako je fyzika či chemie se potýká
v podstatě celý západní svět. Tento problém je dlouhodobý a situace se zřejmě
radikálně nezmění ani v dalších letech. O to kvalitnějí musí být absolvent našich
učitelských programů, neboť právě on může své žáky a studenty motivovat právě
pro fyziku.
Jaké jsou naše úkoly pro zbývající období? V současné době dokončujeme sborník
studijních mateirálů pro potřeby výuky a také pro využití učiteli z praxe.
Stěžejní materiály vyjdou v tištěné podobě, rozšířená verze bude k dispozici na
CDRom, resp. na webových stránkách projektu.
V březnu 2007 proběhnou semináře se zahraničními lektory (20. 3. v Brně, 22. 3.
2007 v Olomouci. Naše pozvání přijali Hermann Riedel (Frauhofer Institut fuer
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werkstoffmechanik, Freiburg, Germany) a paní Barbara Riedel (Institute of
Ethnology, University of Freiburg, Germany). Pan Hermann Riedel vystoupí
s příspěvkem s názvem "Virtuální materiály v reálném světě aneb Jak ochočit
pervné látky, aby nám sloužily" a paní Barbara Riedel přednese přednášku na téma
"Mezi exotikou a všedností" (Pohled na svět a na sebe samé očima indických
studentů).
S podporou grantu se řešitelka zúčastní konference NSTA/ICASE v St. Louis, MO,
USA, která proběhne ve dnech 28.3.2007 až 1.4.2007. Prezentován bude příspěvek
s názvem Recruitment and Professional Development of Physics Teachers.
Plánujeme také účast na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 12, který se bude konat
v srpnu 2007 v Praze či na semináři ve Vlachovicích "…aby fyzika žáky bavila 3".
Nadále probíhají různé semináře i neformální setkání s učiteli z praxe, kde je možné
se podělit o zkušenosti. Je to velmi cenná zpětná vazba, na základě které lze
evaulovat a korigovat naše aktivity v rámci zkvalitňování pregraduální přípravy
učitelů fyziky. Můžete se ptát, proč se zúčastňujeme zahraničních konferencí mimo
Evropu? Situaci na evpropských vysokých školách připravujících učitele fyziky
a ostatních přírodovědných předmětů i sitauci na školách v ČR většinou známe
mnohem lépe, než jakým způsobem se problémy řeší v ostatním světě a jaká je tam
aktuální situace ve školství a školských programech. Navíc tyto mezinárodní
konference poskytují možnost nejen výměny zkušeností a materiálů, ale také
navázání dlouhodobějších kontaktů. Ty potom umožní další proškolování cílových
skupin. Navíc jsou tyto akce pořádány pro učitele všech typů škol, vystupují tam
učitelé i odborníci z různých institucí a organizací (NASA, NOAA) a je možné
shlédnout rozsáhlé prezentace firem vyrábějích učební pomůcky a studijní literaturu.
Podobné akce nelze vzhledem k omezenému potenciálu učitelů a firem v rámci
střední Evropy realizovat.
Již nyní se ukazuje, že materiály, které vznikají s podporou tohoto grantu, budou
široce využitelné jak v rámci pregraduální přípravy učitelů, tak i pro učitele z praxe
stejně jako další zájemce o uvedenou problematiku. Přínosem materiálů je také to,
že vznikaly na základě akčních výzkumů, které studenti prováděli v rámci řešení
svých bakalářských či diplomových prací. Šetření se týkala např. úrovně znalostí
o moderní technice využívané v lékařství (tomograf, EEG, Gama nůž, sonografie
apod.) či znalosti o nanotechnologiích a astronomii. Navíc tyto materiály nejsou jen
a jen teorií, ale obsahují i řadu námětů na experimenty a praktickou činnost žáků
např. v rámci projektů.
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Škola molekulárních biotechnologií
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0418
Název programu podpory: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Celkové náklady projektu: 8 100 400,- Kč
Období řešení: 23. 6. 2006 – 23. 6. 2008
Hlavní řešitel:

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc 775 15

Kontaktní osoba: Bc. Martina Novotná
Bc. Michaela Humplíková
Evžen Weigl
E-mail: workshopy@skola-biotechnologie.cz
Telefon: +420 585 632 752
GSM: +420 739 249 010
+420 739 249 011
+420 739 249 012
Webové stránky projektu: www.skola-biotechnologie.cz

Partneři projektu
GRADDO a.s.
Bioveta a.s.
CEPAC Morava

Cíle projektu
Genové inženýrství a molekulární biotechnologie představují vrchol v biologických
technologiích a formují zcela nové průmyslové odvětví. Dynamika jejich vývoje
a zejména ekonomické efekty nutně přitahují pozornost podnikatelů. Pracovníků,
kteří samostatně zvládli tyto nové netradiční postupy, není mnoho. Tomu odpovídá
i jejich cena na trhu práce.
V České republice neexistuje příliš mnoho pracovišť, která mohou nabídnout
zaškolení v problematice moderních biotechnologických postupů. Univerzita
Palackého si plně uvědomuje nedostatek komplexně připravených odborníků. Proto
prostřednictvím Ústavu imunologie LF připravila projekt, který zájemcům nabízí
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ucelenou sérii specializovaných workshopů s řadou laboratorních i průmyslových
demonstrací. Zvláště cenným prvkem bude možnost samostatného laboratorního
provedení jednotlivých metodických kroků. Praktická zkušenost, možnost konzultací
s předními odborníky a osvědčení o absolvování kurzu bude hrát významnou roli
v pracovní konkurenci.
Projekt „Škola molekulárních biotechnologií“ realizovaný za finanční podpory
Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů EU tak reaguje na mimořádnou
poptávku po profesním zaškolení většího počtu lidí v této oblasti. Projekt si klade za
cíl zvýšit odbornou a profesní úroveň nejen studentů vysokých škol, ale i pracovníků
soukromých subjektů se zaměřením na biotechnologickou problematiku.
Základem projektu je vytvoření výukových a doškolovacích modulů s důrazem na
laboratorní, průmyslové a počítačové znalosti, které vycházejí právě z konkrétních
znalostí potřeb a poptávky po specializovaném profesním vzdělání.
Školení budou probíhat formou teoretických a praktických workshopů na Ústavu
Imunologie při Lékařské fakultě UP. Pro zástupce privátního sektoru jsou připraveny
specializované semináře, které budou zaměřeny na konkrétní odborné
biotechnologické problémy malých a středních firem. Připravený dvouletý projekt
bude realizován zejména v regionu NUTS II Střední Morava.

Další informace o projektu
Tematické zaměření workshopů
Workshop 1: Úvod do molekulárních biotechnologií
Základní charakteristika biotechnologií jako vědecké disciplíny a průmyslového
odvětví. Zařazení molekulárních biotechnologií. Vývojový a ekonomický potenciál.
Zásady biotechnologické práce. Společenská a zdravotní rizika genového
inženýrství.
Workshop 2: Základní postupy práce s nukleovými kyselinami pro účely
biotechnologií
Metodické principy využívané při izolaci DNA(RNA). Elektroforetické separace
nukleových kyselin nebo fragmentů DNA. Enzymatická manipulace s DNA pomocí
restrikčních endonukleáz. Purifikace, analýza a kvantifikace DNA.
Workshop 3: Izolace a identifikace genu u cílových organismů, principy
genových knihoven
Izolace genomické DNA a mRNA. Využití základních molekulárně-biologických
metod při identifikaci genu (hybridizace DNA umožňující detegovat specifické
sekvence ve směsi na základě komplementarity bazí a sekvenování izolovaného
úseku DNA, které umožní identifikovat geny a určit aminokyselinovou sekvenci
kódovaných proteinů). Princip a příprava genových knihoven.
Workshop 4: Práce s plazmidy, rekombinantní techniky, PCR metody
Výběr plazmidů a využití rekombinantní DNA technologie, která zahrnuje základní
kroky při klonování (pomnožení) DNA (štěpení DNA specifickými restrikčními
endonukleázami, elektroforetická separace, ligace, transformace, selekce buněk,
analýza klonované DNA, minipreparace (maxipreparace) plazmidové DNA). Využití
polymerázové řetězové reakce (PCR) jako základní metody in vitro amplifikace
nukleotidových sekvencí.
Workshop 5: Základní postupy kultivace produkčních mikroorganismů
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Metody kultivace za použití pevných a tekutých médií. Diskontinuální a kontinuální
fermentorové techniky. Specifika jednotlivých produkčních systémů (prokaryotické
a ekaryotické buňky).
Workshop 6: Techniky izolace biomasy
Techniky izolace produkčních organismů z kultivačních médií. Metody používané
v laboratorním a v průmyslovém měřítku (centrifugace, filtrace, flotace). Výhody
a využitelnost jednotlivých metod.
Workshop 7: Metody dezintegrace biomasy
Fyzikální a enzymové metody buněčné lýzy. Metody nativní a denaturační. Specifika
jednotlivých produkčních systémů. Metody zabránění autodegradačním procesům
v průběhu dezintegrace. Použitelnost různých dezintegračních metod podle cíle
izolace.
Workshop 8: Základy izolace proteinů
Klasifikací proteinů a jejich charakterizace pro stanovení metody izolace. Způsoby
identifikace (SDS-PAGE, izoelektrická fokusace, chromatofokusace, 2D
elektroforéza) pro identifikaci izolovaného proteinu během jeho izolace a purifikace
a identifikace pomocí MALDI-TOF a porovnání s proteinovými a peptidovými
databázemi.
Workshop 9: Metody izolace nativních proteinů a proteinů v inkluzích
Izolace proteinů v nativních a denaturačních podmínkách, volba metodiky podle
typu proteinu (rozpustné extracelulární, intracelulární, membránové, sekretorní,
nerozpustné proteiny /inkluze/).
Workshop 10: Techniky purifikace proteinů
Purifikace izolovaného proteinu použitím vysolování a chromatografických metod
(chromatografie na iontoměničích, gelová filtrace). Způsoby stanovení proteinu
(spektrofotometrie, kolorimetrické metody, denzitometrie).
Workshop 11
Pracovní setkání všech účastníků se zástupci jednotlivých odborností. Problematika
zavádění pracovních postupů v průmyslové praxi. Možnosti vědecké spolupráce
podnikatelského sektoru, organizátorů projektu, účastníků projektu po jeho
ukončení.
Cílové skupiny:
studenti přírodovědných a biomedicínských
i postgraduálního studia,
pracovníci biotechnologických firem,
zájemci o další zvýšení pracovní kvalifikace.

oborů

v

rámci

denního

Přínos pro cílovou skupinu:
Projekt si klade za cíl zvýšit vědomostní a dovednostní úroveň cílových skupin
v oblasti moderních biotechnologických postupů, zejména v biomedicínských
oborech. Jde o metody molekulární biologie vedoucí k identifikaci a izolaci genu,
jejich přenos do produkčních organismů a technologie zpracování genových
produktů až na úroveň průmyslově využitelných aplikací. Výsledkem bude zvýšená
profesní schopnost zainteresovaných magistrů a postgraduálních studentů VŠ
a také pracovníků státních a nestátních organizací se zaměřením na
biotechnologickou problematiku.
Ve snaze vyjít vstříc podnikatelskému prostředí nabízí projekt modul konzultativních
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a doškolovacích seminářů. Obsahem budou přednášky a konzultace vybraných
odborníků k tématům navrženým podle reálných potřeb biotechnologických firem.
Plánováno je celkem 22 těchto pracovních akcí. Všechny připravované vzdělávací
aktivity povedou přední odborníci z různých odborných a vědeckých institucí z celé
ČR.
Účast studentů bude zhodnocena získáním kreditů (na základě souhlasu a dohody
s mateřskou fakultou). Studenti LF a PřF UP získají za účast na každém semináři 2
kredity.
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Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických
studijních oborů
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0261
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 2 424 820,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
Kontaktní osoba: PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
E-mail: horacek_martin@post.cz
Telefon: 585 635 455
Webové stránky projektu: http://kvv.upol.cz/projekt.htm

Partneři projektu
Muzeum umění Olomouc
P-centrum

Cíle projektu
Obecným cílem projektu je inovace stávajících magisterských studijních oborů
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. st. ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro střední
školy a ZUŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a bakalářského studijního
oboru Výtvarná kultura se zaměřením na vzdělávání. Inovace bude spočívat
především ve vytvoření relativně samostatného modulu Muzejní a galerijní
pedagogiky, který bude rozvíjet stávající soustavu disciplín výtvarně teoretických,
výtvarně praktických, pedagogickopsychologických a didaktických.
Specifické cíle:
* Inovace stávajících vzdělávacích oborů tak, aby odpovídaly budoucímu
uplatnění studentů nejen na příslušných typech škol, ale též v muzeích,
galeriích, památkových objektech a ostatních kulturně-edukativních institucích
(státních i soukromých).
* Realizace vzdělávání v nové formě za spolupráce s partnerskými institucemi.
* Vznik multimediálních studijních materiálů, vědeckého sborníku a uspořádání
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*

konference na téma muzejní pedagogika a vysokoškolská příprava.
Evaluace inovované podoby studijních oborů.

Další informace o projektu
Přínos pro cílovou skupinu:
Přínosem pro cílovou skupinu je především nabídka studia, které je zaměřeno nejen
na uplatnění v příslušných typech státních i soukromých škol, ale i na uplatnění
v různých typech kulturních institucí. Tyto instituce dlouhodobě pociťují nedostatek
kvalifikovaných pracovníků v oblasti zprostředkování výtvarného umění a kultury,
přitom příslušnému druhu vzdělávání se dosud v ČR soustavně žádná vysoká škola
nevěnovala.
Katedra výtvarné výchovy s vyváženým spektrem didaktických, teoretických
a praktických výtvarných disciplín představuje ideální platformu pro rozvoj
specializovaného muzeopedagogického studia, a je proto přirozené, že v tomto
ohledu reaguje na poptávku pracovního trhu. Bezprostřední provázání s aktuální
praxí kulturních zařízení zajišťuje zapojení partnerů - olomouckého Muzea umění,
jehož lektorské oddělení patří v oboru ke špičce, a P-centra se zkušenostmi
s výstavním provozem v rámci neziskového sektoru. Vyučující experti připraví
původní multimediální studijní materiály a metodický sborník, na katedře výtvarné
výchovy vznikne specializovaná muzeopedagogická knihovna. Absolvování modulu
rozšíří kvalifikaci studentů, posílí jejich uplatnitelnost v rozvíjejícím se sektoru
kulturních služeb, kde budou moci vykonávat povolání kreativní, perspektivní
a z individuálního i celospolečenského hlediska nanejvýš záslužné.
Disciplíny muzeopedagogického modulu:
Aktivizační metody v muzejní pedagogice
Artefiletika – reflexivní pojetí výtvarné výchovy
Dějiny umění v současnosti
Financování a řízení kulturních projektů a manažerské dovednosti
Komunikační dovednosti a prvky dramatické výchovy v animační praxi
Aneb Dramatika jako nedílná součást animačních programů
Muzeum na prahu 21. století
Nové proudy ve výtvarné výchově
Role muzeí a galerií ve školních vzdělávacích programech
Současné tendence ve výtvarném umění
Specifika a metody práce s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami
a s dětmi cizinců a menšin
Tvorba animačních pracovních listů
Využití intermediálních postupů v animační praxi
Odborná exkurze po současných prezentacích umění u nás
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Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů
přírodovědných předmětů pro střední školy
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 2 966 650,00
Období řešení: 15. 6. 2006 – 14. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
E-mail: danuse.nezvalova@upol.cz
Telefon: 585 634 180
Webové stránky projektu: http://esfmoduly.upol.cz

Partner projektu
Univerzita Hradec Králové

Cíle projektu
V souladu s cíli grantového schématu jsou formulovány následující cíle projektu:
1. Vytvořit modulární systém počáteční přípravy učitelů přírodovědných předmětů
a vypracovat podpůrné studijní materiály včetně e-learningové formy;
2. Zpracovat model kompetencí učitele přírodovědných předmětů;
3. Podstatně rekonstruovat pedagogickou praxi;
4. Vytvořit model profesní přípravy učitelů přírodovědných předmětů pro střední
školy;
5. Vybudovat Centrum pedagogické přípravy (CPP) přírodovědných předmětů;
6. Zavést inovované studijní materiály do praxe – využívat vytvořené moduly
v počáteční přípravě na PřF UP a Pdf UHK.
Výstupy při naplňování těchto cílů (např. portfolio, kompetence učitele, nové moduly,
podpůrné materiály, e-learningové kurzy a nové přístupy ve vysokoškolské výuce,
včetně činnosti Centra pedagogické přípravy) povedou ke zkvalitnění počáteční
přípravy budoucích učitelů matematiky a přírodovědných předmětů a umožní
i ostatním fakultám vzdělávajícím učitele středních škol a učitelům přírodovědných
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předmětů v praxi těchto výstupů, včetně Centra pedagogické přípravy, využít.

Další informace o projektu
Projekt je zaměřen na vytvoření modulů počáteční přípravy učitelů přírodovědných
předmětů a matematiky pro střední školy. V souladu se současnými vzdělávacími
potřebami budoucích učitelů předpokládáme inovaci obsahu profesní složky včetně
oborových didaktik přírodovědných předmětů a matematiky, zejména uvedením
některých nových modulů (např. Kvalita ve vzdělávání, Evropské dimenze
vzdělávání, Projekty - jejich tvorba a řízení, Konstruktivismus ve výuce
přírodovědných předmětů, Integrovaná výuka přírodovědných předmětů, atd.).
Některé moduly budou také zaměřeny na práci s talentovanými žáky a aplikace ICT
ve vyučování přírodovědných předmětů a matematiky. Vzhledem k záměrům
maximálně využít ICT budou některé moduly nabídnuty i formou e-learningu. Projekt
umožní nové přístupy k evaluaci v modulech, nové organizačním formy výuky (např.
týmová výuka v integrovaných předmětech) a metody výuky a novou koncepci
pedagogické praxe v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů
a matematiky.
Projekt je realizován prostřednictvím následujících klíčových aktivit:
1. Tvorba modulárního systému a vytvoření nových modulů
Plánované výstupy:
9 9 nových modulů.
9 5 e-learnignových kurzů - z 9ti vytvořených modulů bude vybráno 5 vhodných
nejen
pro
studenty,
ale
i
pro
učitele
v
praxi,
které
v závěrečné fázi projektu budou v e-learningové formě publikovány na webu
a budou dostupné pro učitele v praxi.
2. Zpracování modelu kompetencí učitele přírodovědných předmětů
Plánované výstupy:
9 soubor Kompetence a standardy (tiskem, web stránky projektu),
9 seminář.
3. Rekonstrukce pedagogické praxe
Plánované výstupy:
9 výuková laboratoř,
9 15 DVD záznamů,
9 prezentační seminář,
9 publikace Asistentská praxe,
9 kompendium Model pedagogické praxe v počáteční přípravě učitelů
přírodovědných předmětů pro střední školy.
4. Model profesní přípravy učitelů přírodovědných předmětů pro SŠ
Plánované výstupy:
9 monografie Nové přístupy k profesní přípravě učitelů přírodovědných
předmětů pro střední školy (tiskem, web stránky projektu),
9 studentské portfolio.
5. Vybudování Centra pedagogické přípravy (CPP)
6. Řízení a monitoring projektu
7. Publicita

37

Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia
oboru
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265
Název programu podpory: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Celkové náklady projektu: 3 254 240,- Kč
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.
E-mail: vastatko@pdfnw.upol.cz
Telefon: 585 63 5164
Webové stránky projektu: http://apsp.upol.cz

Cíle projektu
Dvouletý projekt "Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru"
je zaměřen na kvalitativní rozvoj akreditovaného magisterského programu
Pedagogika (M-75-01) studijního oboru Pedagogika–sociální práce. Obecný cíl
předkládaného projektu je ve shodě s globálním cílem OP RLZ a je jím tedy "vysoká
a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle,
integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniku
při respektování principu udržitelného rozvoje".
Mottem projektu je „Pomáháme lépe pomáhat“. Tento výrok v sobě zahrnuje náš
záměr – pomáhat studentům PdF UP v Olomouci v tom, aby byli lépe připraveni
pro výkon své profese (v oblasti sociální práce a v učitelství) a lépe uplatnitelní
na trhu práce.
Mezi dílčí cíle projektu patří např.:
¾ systémově zabezpečit pravidelný kontakt studentů s odborníky z praxe,
¾ vytvořit modulový systém nepovinně volitelných předmětů, které budou
reflektovat aktuální potřeby praxe v sociální sféře,
¾ provést profesiografický průzkum, a tedy zjistit aktuální profesní činnosti
pracovníků v sociální sféře,
¾ vytvořit předpoklady pro to, aby byly používány nové formy komunikace
při výuce sociální práce, při spolupráci s institucemi a odborníky z praxe
(internet, videonahrávky aj.),
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¾
¾
¾

upevňovat kompetence (zejména dovednosti) studentů díky hlubšímu
rozboru klíčových témat za přispění odborníků z praxe (případové studie,
účast na akcích partnerských institucí aj.),
ustanovit tradici Jarní školy sociální práce jako příležitosti k upevňování
a rozšiřování sítě kontaktů v oblasti sociální práce,
vytvořit most mezi akademickým světem a světem praxe.

Další informace o projektu
Partnerství:
K úspěšné realizaci projektu v nemalé míře přispějí i jeho partneři, kterými jsou:
¾ Fond ohrožených dětí, pobočka Olomouc
¾ Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc
¾ Dům pokojného stáří sv. Anny V. Bystřice
¾ Klíč – ústav sociální péče, Olomouc, příspěvková organizace
¾ Společnost pro ranou péči, Středisko rané péče Olomouc
¾ Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Cílové skupiny:
Všechny aktivity projektu mají podpořit uplatnitelnost absolventů oboru Pedagogika
– sociální práce na trhu práce i v nejbližší budoucnosti, upevňovat kompetence
a dovednosti studentů řešit reálné situace (pomocí analýz případových studií,
získáváním dobrovolné praxe aj.). Tito studenti v prezenční formě studia tvoří tedy
hlavní cílovou skupinu, projekt však do svých aktivit postupně zahrne i studenty
kombinované formy a nabídne možnost aktivního zapojení či získávání poznatků
i dalším zájemcům z řad studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Přínos pro cílovou skupinu:
Díky systematické interakci (se všemi jejími stanovenými dimenzemi) mezi cílovou
skupinou a partnerskými institucemi, díky spolupráci Katedry pedagogiky
s celoškolskou působností PdF UP a Katedry speciální pedagogiky PdF UP budou
členové cílové skupiny lépe připraveni na náročné povolání pomáhajících profesí.
Prostředkem k maximální podpoře zaměstnatelnosti budoucích absolventů všech
oborů Pedagogické fakulty UP v Olomouci je posílení jejich profesních kompetencí.
V průběhu studia získávají nejen odborný teoretický základ, ale také bohaté
praktické zkušenosti.
Členové hlavní cílové skupiny mají v průběhu projektu možnost přímého kontaktu
s prací u svých potenciálních zaměstnavatelů a i s uživateli sociálních služeb.
Všichni studenti pak získají příležitost vytvořit si konkrétní zkušenosti s prací
v týmu, s prezentováním vlastní práce navenek a prohloubí si své další
kompetence.
Zapojení cílových skupin:
V průběhu projektu bude proškoleno min. 520 stávajících studentů PdF UP
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v Olomouci, což je realistický počet vzhledem ke spolupráci 7 institucí. Tento počet
je stanoven se záměrem poskytnout cílové skupině obohacení jejich počátečního
vzdělávání zejména v rovině kvalitativní. Hlavní cílová skupina (tj. stávající studenti
PD-SP) bude v intenzivním kontaktu s odborníky z praxe a zapojí se do projektu
v těchto rovinách např. takto:
- aktéři aktivní komunikace s institucemi a odborníky z praxe,
- účastníci seminářů a workshopů zaměřených na aktuální a klíčovým témata,
- spoluorganizátoři Jarní školy sociální práce,
- aktivní účastníci dobrovolných praxí a akcí u partnerských institucí,
- spolutvůrci (ve smyslu aktualizace) webových stránek projektu.
Finanční zajištění projektu:
Projekt je finančně zajišťován z prostředků ESF a prostředků státního rozpočtu ČR
(MŠMT). Jedná se o projekt, který získala Univerzita Palackého v Olomouci
na základě schválení předloženého projektu a to konkrétně v rámci OP RLZ, číslo
priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření 3. 3. 2 (Podpora terciárního
vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání
na vysokých školách. Konkrétní realizace projektu probíhá pod garancí Katedry
pedagogiky s celoškolskou působností Pedagogické fakulty UP v Olomouci.
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Umění: prostor pro život a hru. Rozvoj studia
nových povolání: a) lektor umění, b) animátor
umění, c) kurátor výstav, d) manažer mediace umění
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0266
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 3 744 960,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hečková
E-mail: petra.heckova@email.cz
Telefon: 585 633 482
Webové stránky projektu: http://www.kdu.upol.cz

Partner projektu
Muzeum umění Olomouc

Cíle projektu
Cílem projektu je zaplnit bílá místa na mapě povolání, kdy na trhu práce sílí volání
po prakticky orientovaných profesích v jinak teoreticky zaměřených uměnovědných
humanitních oborech. Během dvouletého období 2006 - 2008 budou vytvořeny
a realizovány čtyři studijní moduly odpovídající čtyřem praktickým povoláním:
lektor umění, animátor umění, kurátor výstav a manažer mediace umění. Absolventi
těchto nových studijních programů výkladem, animací a organizováním výstav,
kulturních událostí apod. podpoří adekvátní povědomí o funkci umění a uměleckých
památek v životě.
Přiblížení kulturního bohatství a jeho vklínění do života obyvatel nejrůznějšími
současnými postupy lektorování, animace a kulturního managementu je jednou
z nejúčinnějších cest k uchování uměleckého bohatství a kulturního dědictví jako
každodenní nezbytné součásti života historických i novodobých měst a obcí, vnitřně
aktuálně prožívané nejen jejich obyvateli, ale také návštěvníky a turisty. Zároveň jde
o jednu z nejméně nákladných cest k uchování uměleckého bohatství a kulturního
dědictví. Jestliže obyvatelé, návštěvníci a turisté pocítí díky těmto kvalitám,
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upevňujícím pocit sounáležitosti a domova, určité místo jako prostor pro vlastní
sebeidentifikaci, projeví se to na zrušení propasti mezi nimi a autentickým místem
a povede to k přirozenému tíhnutí k jeho ochraně, k ochraně památek
i k vyhraněnému negativnímu postoji vůči takovým projevům, jako je vandalismus,
ničení a zcizování, které mají za následek další poškození autenticity místa
a možnosti jeho obyvatel se s ním vnitřně ztotožnit.

Další informace o projektu
V prvním půlroce trvání projektu byla na základě analýzy požadavků a potřeb praxe
vytvořena struktura a náplň všech čtyř kurzů a konstituoval se tým pedagogů
složený především z akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci
a odborníků z partnerské instituce projektu, Muzea umění Olomouc. V následujícím
období tento tým vytvoří konkrétní obsah kurzů včetně metodických a učebních
pomůcek, které budou sloužit frekventantům studia. Jde především o soubor čtyř
základních skript (jeden svazek pro každý kurz) doplněných studijním sborníkem
uměnovědných textů a vysokoškolskou učebnicí Interpretace umění. Důležitou
studijní pomůckou bude také obrazová výuková databáze, v níž budou
shromážděny studijní materiály obrazové a multimediální povahy.
Samotné kurzy budou realizovány distanční formou během akademického roku
2007/2008. Od počátku jsou koncipovány jako maximálně otevřené pro všechny
zájemce o tento druh celoživotního vzdělávání, jedinou podmínkou kladenou na
uchazeče je mimořádný zájem o umění a dostatečná orientace v této oblasti.
Výuka je rozdělena na část kontaktní, která bude probíhat v několika dvoudenních
soustředěních za semestr, a část distanční, spočívající v samostudiu, práci
s výukovou databází a v komunikaci s pedagogy prostřednictvím e-learningové
platformy LMS Unifor.
Frekventanti kurzů se během studia seznámí se základními druhy a formami
mediace umění demonstrovanými také na hlubších modelových teoretických
a praktických sondách do několika oblastí výtvarného umění, architektury, divadla
a hudby od středověku do současnosti a do filmové tvorby 20. století.
Kurz nazvaný „lektorské kompetence v umění, hudbě, divadle a filmu“ je určen pro
ty zájemce, kteří si chtějí osvojit či zdokonalit praktické dovednosti potřebné pro
činnost lektora, průvodce po památkových objektech či průvodce v cestovním ruchu
orientovaném na kulturní památky. Náplň kurzu je v souladu s nejnovějšími trendy
zaměřena nejen na kultivaci mluveného projevu a rétorických schopností
frekventanta, ale také na další druhy dovedností, především různé techniky
komunikace či techniku tvorby přednášky a mluvené prezentace. Pozornost bude
věnována také různým formám propagace kulturního dědictví v oblasti cestovního
ruchu. Tyto okruhy budou doplněny speciálními uměnovědnými přednáškovými
bloky.
Pod názvem „animátorské kompetence v umění, hudbě, divadle a filmu“ se skrývá
kurz určený pro zájemce o další vzdělávání v oblasti animátorské činnosti. Tato
specifická forma práce s veřejností v sobě zahrnuje soubor nejrůznějších forem
komunikace, kterými je zpřístupněno kulturní dědictví a umělecké dílo více či méně
poučenému divákovi. Na rozdíl od profese lektora umění, která zprostředkovává
odborné znalosti téměř výhradně formou verbálního projevu, pracuje animátor
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umění s celou škálou komunikačních technik, v nichž mají svou nezastupitelnou
úlohu prvky dramatické výchovy. Proto je tento způsob velmi účinný především při
práci s dětským divákem, které bude v průběhu kurzu také věnována zvláštní
pozornost.
Kurz „kompetence kurátora výstavy výtvarného umění“ neposkytuje úplné vzdělání
kurátora sbírek galerie nebo muzea umění, ale je specifický tím, že komplexním
a inovačním způsobem rozvíjí oblast praktického muzejnictví orientovanou na
realizaci výstav výtvarného umění. Kromě specifických znalostí z tohoto oboru
frekventant získá také informace o nejnovějších světových trendech ve výstavnictví,
předních evropských instalacích umění apod. Tato část kurzu je v souladu se
současnými trendy a společenskými potřebami vyvážena také disciplínami
orientovanými na praktický výkon povolání, jako je problematika grantové
gramotnosti, formy verbální a vizuální prezentace či ekonomické plánování výstavy.
Kurz „manažerské kompetence v mediaci umění, hudby, divadla a filmu“ nabízí
možnost osvojení znalostí potřebných k organizaci nejrůznějších kulturních událostí
či k úspěšnému řízení kulturní organizace. Zvláštní pozornost je proto věnována
dovednostem, jako je grantová gramotnost a základy managementu obohaceným
o další témata (techniky komunikace, zásady propagace a public relations v oblasti
kulturního dědictví). Pozornost je věnována také problematice neziskových
organizací působících v oblasti kulturního dědictví a umění a možnostem efektivního
využití jejich potenciálu.
Přednášky, semináře a workshopy budou probíhat jednak v technicky vybavených
posluchárnách Uměleckého centra Univerzity Palackého, tzv. jezuitského konviktu,
který sám je významnou památkou a zároveň i v současnosti místem kulturního
a uměleckého života města, jednak v partnerské organizaci projektu - Muzeu umění
Olomouc (a v jeho části Arcidiecézním muzeu), kde jsou specializované sály pro
edukační činnost vůči veřejnosti.
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Každý z kurzů bude zahájen vstupním tutoriálem, kde budou frekventantům
poskytnuty podrobné informace o způsobu studia a školení o používání e-learningu
a výukové databáze. Samostatně, mimo hodinovou dotaci kurzů, stojí i závěrečný
dvoudenní workshop, na němž budou frekventanti kurzů prezentovat za účasti
nejméně dvou lektorů výsledky své vlastní práce. Absolventi pilotního běhu kurzů,
který je díky finanční podpoře z evropského sociálního fondu bezplatný, obdrží
certifikát Univerzity Palackého o absolvování.
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Zvyšování zaměstnavatelnosti studentů Univerzity
Palackého v Olomouci: nové dovednosti pro
znalostní ekonomiku
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0268
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 4 073 802,50
Období řešení: 27. 6. 2006 – 26. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Daniel Marek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Marek, PhD.
E-mail: dmarek@tiscali.cz
Telefon: +420 585633308
Webové stránky projektu: http://kpes.upol.cz/esf

Partneři projektu
Hospodářská komora okresu Přerov
Okresní hospodářská komora Olomouc

Cíle projektu
PRVNÍM CÍLEM tohoto celouniverzitního projektu je napomoci k překonávání bariér,
které ztěžují absolventům univerzity možnost nalézt uplatnění na rychle se měnícím
trhu práce. Projekt zavádí do stávající tradiční výuky na UP reformní prvek, kterým
je nabídka potřebných, doposud neexistujících kurzů. Tyto kurzy budou zaměřením
odpovídat potřebám znalostní ekonomiky. Řešitelé se inspirují programy
zahraničních univerzit a jako model bude sloužit program na John F. Kennedy
School of Government na Harvard Univerzitě, která se umístila na prvním místě
v celosvětovém srovnání univerzit v "Times Higher Education Supplement“ (2005).
Z evropského prostředí bude příkladem program Oxford University, která byla
vyhodnocena jako nejlepší univerzita v Evropě. Sylaby kurzů budou rovněž
konfrontovány s kurzy vyučovanými na našich partnerských univerzitách, např.
University of London, Limerick University, University of Helsinki.
DRUHÝM CÍLEM projektu je realizace pilotní inovace vybraných kurzů na
Filozofické fakultě UP, která bude sloužit jako přenositelný model pro realizaci
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a aplikaci v rámci dalších fakult. Inovace bude zaměřena zejména na přípravu pro
práci ve veřejné správě a dalších sektorech. Jednou z inspirací pro praktickou
aplikaci politicko-vědních kurzů budou programy na vybraných britských, irských
a finských univerzitách.
TŘETÍM CÍLEM je posílení spolupráce UP s podnikatelskou sférou. Pro naplnění
cíle bude UP úzce spolupracovat s Hospodářskou komorou okresu Přerov
a Hospodářskou komorou Olomouc, které jsou partnery v tomto projektu.

Další informace o projektu
PROJEKT MÁ ČTYŘI KLÍČOVÉ AKTIVITY:
1. VYTVOŘENÍ A VÝUKA 10 NOVÝCH, CELOUNIVERZITNÍCH KURZŮ
zaměřených na rozvoj klíčových, přenositelných dovedností pro budoucí uchazeče
o zaměstnání. Projekt zavádí do stávající tradiční výuky na UP reformní prvek,
kterým je nabídka potřebných, doposud neexistujících kurzů. Jednotlivé kurzy budou
zaměřeny na "Prezentační dovednosti", "Time management", "Profesionální psaní",
"Počítačové dovednosti pro pokročilé", "Projektový management", "Fundraising",
"Týmovou práci", "Vyjednávání", "Řešení konfliktů a problémů" a "Orientaci na trhu
práce". Tyto kurzy budou připraveny na základě úspěšné zahraniční praxe
s využitím zkušeností s obdobnými moduly na evropských a amerických
univerzitách.
2. INOVACE EXISTUJÍCÍCH 21 STUDIJNÍCH KURZŮ Z HLEDISKA
OBSAHOVÉHO I FORMÁLNÍHO
V rámci projektu bude realizována inovace 27 vybraných, existujících bakalářských,
magisterských a doktorandských kurzů na Filozofické fakultě UP. Kurzy budou
připravovat studenty na práci v oblastech, jako je veřejná správa, management,
vzdělávání, média, strategické plánování, konzultační činnost, mezinárodní
organizace, diplomacie, neziskový sektor a další. Kurzy budou sloužit jako
modelové pro celou univerzitu. Zkušenosti s jejich přípravou a výukou budou
analyzovány pomocí interních a externích evaluací a výsledky analýzy budou
aplikovány v rámci navazujících projektů po roce 2008. Speciální pozornost bude
věnována zvýšení vnitřní diferenciace mezi jednotlivými úrovněmi studia.
3. PŘÍPRAVA NOVÝCH VYUČOVACÍCH MATERIÁLŮ
V rámci projektu budou připraveny nové studijní podklady celkem ke 37 kurzům,
studijní manuál, PowerPointové prezentace, 8 učebnic a případové studie.
4. INOVACE A PROFESIONALIZACE VZDĚLÁVACÍCH METOD POMOCÍ
INTERNETOVÉ ELEKTRONICKÉ VÝUKY E-LEARNING
Nové kurzy budou připraveny a následně nabízeny pomocí e-learningové platformy,
která bude vytvořena v rámci projektu. Platforma bude nabízet všechny kurzy
v jednotné struktuře a bude obsahovat sylaby, PowerPointové prezentace,
případové studie, literaturu a další studijní podklady. Projekt vytvoří podmínky
a posílí motivaci k tvorbě a využívání multimediálních vzdělávacích pomůcek se
zaměřením na internetové technologie.
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Inovace studijních programů bohemistiky
s ohledem na potřeby soudobé informační
společnosti
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0269
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávaní na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 5 679 580,00
Období řešení: 27. 6. 2006 - 26. 6. 2008
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Schneider, Ph.D.
Kontaktní osoba: PhDr. Jan Schneider, Ph.D.
E-mail: jan.schneider@upol.cz
Telefon: 585633158
Webové stránky projektu: www.kb.upol.cz/cis

Partneři projektu
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
PV média, s.r.o.
MAFRA, a.s.
Český rozhlas Olomouc

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na inovaci akreditovaných oborů "magisterské jednooborové
studium Česká filologie", "magisterské dvouoborové studium Česká filologie"
a "bakalářské jednooborové studium se zaměřením na editorskou práci ve
sdělovacích prostředcích". Soustředí se na rozšíření a zvýšení kompetencí studentů
bohemistiky v oblasti různých médií (rozhlasu, filmu, videa, výtvarného umění,
hudby, internetu) s důrazem na vztahy mezi nimi a k jazyku a literatuře. Jelikož
vlastní obory jsou formulovány v tradičním filologickém smyslu (tedy se zaměřením
na jazyk a literaturu), scházel jim doposud moment, který by lépe reflektoval realitu
současné informační společnosti. Tradiční jádro bohemistických programů však
zároveň představuje určitou zpětnou vazbu novým médiím (ochrana kulturního
dědictví, respekt vůči jazykové kultuře, kultivované komunikační schopnosti).
Otevření se jiným médiím, jejich teoretické reflektování i praktické poznávání
významně zvýší konkurenceschopnost absolventů příslušných studijních programů
na trhu práce. Vzhledem k převaze žen v těchto studijních oborech směřuje projekt
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rovněž k podpoře vyrovnání možností jejich zaměstnanosti.
Předkládaný projekt zahrnuje vybudování Centra intermediálních studií s jazykovou
laboratoří, vybavenou audiovizuální technikou, s knihovnou a mediatékou jako
organizační základny pro vytvoření nových kurzů zaměřených na problematiku
vztahu mezi médii, na tvorbu webových stránek a dále na zkvalitnění některých
dosavadních kurzů, vybavením odpovídajícím softwarem a výukovými materiály.
Významnou součástí projektu je zvýšení počítačové gramotnosti a podpora
uplatnění teoretických poznatků v mediální praxi.
Dalším z cílů projektu je modernizace stávajících studijních materiálů v souladu
s potřebami moderní informační společnosti, zejména inovace základní studijní
příručky Panorama české literatury, její převedení do interaktivní elektronické
podoby, která dá tomuto výukovému materiálu novou dimenzi a v neposlední řadě ji
zpřístupní nevidomým občanům. Důležitým aspektem je i zpřístupnění Centra
tělesně postiženým spoluobčanům.

Další informace o projektu
Klíčové aktivity realizace:
1. Analýza současného stavu v oblastech zamýšlených klíčových aktivit (formulace
metod, konkrétní náplně nově připravovaných kurzů)
2. Vybudování technického zázemí Centra intermediálních studií a knihovny
s mediatékou (učebna – audiovizuální a jazyková laboratoř; studovna
s knihovnou a mediatékou; místnost s organizačním zázemím)
3. Realizace mediální praxe studentů editorského studia bohemistiky (povinná
praxe všech studentů ve sdělovacích prostředcích a jiných médiích)
4. Cyklus pracovních přednášek Současná mediální praxe (rozsáhlý cyklus
pravidelných týdenních pracovních přednášek odborníků z mediální praxe)
5. Příprava a realizace kurzu intermediality pro magisterské programy bohemistiky
(cyklus pracovních přednášek za účasti externích odborníků, vlastní kurz
Intermediality - několik paralelních seminářů s různou náplní)
6. Příprava a realizace kurzu orientovaná na praktické ovládnutí moderních
informačních technologií (práce s audiovizuálních technikou, zvuková analýza
řeči, praktická ortoepie atp.)
7. Příprava a realizace kurzu tvorby webových stránek v bakalářském programu
Česká filologie se zaměřením na editorskou činnost ve sdělovacích prostředcích
(spolupráce studentů na přípravě a realizaci internetového časopisu)
8. Sympozium k problematice intermediality (mezinárodní vědecká konference
o intermedialitě
9. Učební text ke kurzu Intermedialita (tvorba učebního textu vztahujícího se
k problematice intermediality)
10. Zpracování učebních textů pro bakalářský program (tvorba pěti miniskript
k pokrytí základní problematiky médií)
11. Elektronický interaktivní učební text Panorama české literatury (příprava
a multimediální realizace interaktivního textu)
12. Zajištění publicity a propagace projektu ESF
13. Monitoring a řízení projektu
14. Závěrečná evaluace projektu, setkání partnerů
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Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití
multimediálních výukových programů ve výuce
biologie
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 5 627 720,00
Období řešení: 27. 6. 2006 – 26. 6. 2008
Hlavní řešitel: RNDr. Ivana Fellnerová
Kontaktní osoba: RNDr. Ivana Fellnerová
E-mail: fellneri@hotmail.com
Telefon: 585 634 206
Webové stránky projektu: http://atraktivnibiologie.upol.cz/

Partneři projektu
Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Gymnázium Slovanské nám. 7 Brno
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Slovanské gymnázium Olomouc

Cíle projektu
Cílem projektu je přispět ke zlepšení úrovně výuky biologie na středních školách
s využitím potenciálu středoškolských pedagogů. Dnešní trendy modernizace výuky,
založené na širokém využívání informačních technologií, mohou činit některým
učitelům biologie určité problémy. Je to dáno zejména tematicky širokým rozsahem
učiva středoškolské biologie, které v sobě zahrnuje vedle tradičních oborů - biologie
rostlin, živočichů a člověka nebo ekologie a ochrany životního prostředí i základy
rychle se rozvíjejících, obtížnějších disciplín, jako je např. genetika či molekulární
biologie. Konečným cílem projektu je zvýšit odbornou i pedagogickou připravenost
učitelů SŠ a jejich schopnost studenty zaujmout a co nejefektivnější formou
předávat vědomosti. Dále pak naučit pedagogy jak žáky motivovat a dát příležitost
těm nadaným realizovat se nad rámec základních výukových požadavků pro SŠ.
K dosažení globálního cíle povede řada dílčích úkolů rozdělených do dvou etap:
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První etapa projektu:
1) vytvoření 30 multimediálních výukových programů z oblasti biologie rostlin
a hub, živočichů a člověka ochrany životního prostředí, obecné biologie
a genetiky
2) vytvoření 4 tematicky strukturovaných obrazových databází:
I. biologie rostlin a hub
II. biologie živočichů a člověka
III. obecná biologie a genetika
IV. ekologie a ochrana životního prostředí
3) vytvoření databáze zkušebních otázek k jednotlivým tematickým celkům
4) vytvoření databáze studentských prací a nápadů vztahujících se
k multimediálním výukovým programům
Všechny vytvořené prezentace a databáze budou k dispozici na CD a webových
stránkách projektu.
5) Technické vybavení multimediálních učeben partnerských středních škol
projekční technikou
Druhá etapa projektu:
Ve druhé fázi projektu proběhne školicí kurz práce s multimediálními programy pro
120 SŠ pedagogů z celé Moravy a východních Čech.
Cílem kurzu bude:
1) Seznámit širokou skupinu SŠ biologů s multimediálními výukovými programy,
ukázat jim, jak s těmito programy účelně pracovat a jak je co nejefektivněji
využít ve výuce a k rozvoji studentů.
2) S ohledem na předpokládanou různou úroveň počítačové gramotnosti mezi SŠ
pedagogy naučit jednotlivé účastníky základní, případně obtížnější kroky, jak již
vytvořené programové základy aktualizovat a modifikovat s ohledem na
specifické potřeby konkrétní školy či skupiny studentů.

Další informace o projektu
Cílové skupiny:
Středoškolští vyučující biologie
Zájemci o další studium na vysokých školách
Přínos pro cílovou skupinu:
Předmět biologie na středních školách je tematicky značně rozsáhlý. Jde o vědní
obor, který prochází v posledních letech bouřlivým rozvojem, těžícím z pronikavého
zdokonalení experimentálních metod a počítačové techniky. Udržení kontaktu
s aktuálním stavem vyučovaného předmětu je časově velmi náročné a vyžaduje
značné úsilí při samostudiu cílové skupiny.
Při komplexnosti jevů, které v současnosti biologické disciplíny popisují, je velmi
náročné podat jejich srozumitelný výklad tak, aby jej SŠ studenti pochopili a nebyli
handicapováni při přijímacích zkouškách na VŠ, které se vyznačují rostoucími
nároky na uchazečovy znalosti aktuálního stavu oboru.
SŠ pedagogové jsou stále častěji konfrontováni se skutečností, že nejnovější
poznatky a jejich dostupnost jsou založeny na užívání počítačové techniky
a internetu. SŠ studenti mají v tomto naopak značný náskok, setkávají se
s moderními možnostmi vyhledávání dat a jejich prezentace a stále častěji je od
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svých vyučujících očekávají.
Kontakt s vysokoškolskými pedagogy a zároveň odborníky z řad spoluřešitelů
usnadní sebevzdělávání cílové skupiny. Tento proces bude zároveň praktickou
ukázkou počítačově prezentovaných výukových programů.
Prostřednictvím interakcí s týmem řešitelů projektu mohou SŠ vyučující svými
zkušenostmi ovlivnit podobu počítačových prezentací pro SŠ studenty směrem
k jejich dalšímu zatraktivnění a zvýšení srozumitelnosti probírané látky.
Projekt může zvýšit zájem SŠ pedagogů o možnosti získávání informací
z počítačových (internetových) zdrojů; ukáže způsoby, jimiž lze obohatit tradiční
soubor znalostí předávaných při výuce atraktivními záběry a informacemi sdílenými
prostřednictvím internetu; podpoří iniciativu vyučujících při shromažďování, třídění
a integraci materiálů pro počítačové prezentace.
Projekt pomůže snížit nebo zcela potlačit obavy SŠ pedagogů z počítačové techniky
obecně a z užívání počítačových prezentací při výuce zvláště. Ukáže možnosti jak
s multimediálními prezentacemi pracovat, jak je modifikovat, případně jak je
vlastnoručně vytvářet. Získané zkušenosti mohou pozitivně ovlivnit pohled členů
cílové skupiny na probíhající komputerizaci středního školství.
Zapojení cílových skupin:
Učitelé SŠ jsou již pro projekt získáváni v průběhu popularizačních přednášek
a během průzkumu zájmu mezi studenty (Brno, Olomouc).
V rámci první etapy projektu již probíhá přípravná informační kampaň, během které
jsou rozšiřovány informace formou internetu, učitelských novin, univerzitních
časopisů, letáčků a dále budou rozesílány informativní dopisy plošně přímo do
středních škol na území Moravy a Východních Čech. Tento dopis bude zahrnovat
základní informace o cílech projektu, tištěnou verzi vybraných ukázek výukových
prezentací a informace o obsahové náplni a organizačních formách připravovaného
kurzu. Ten proběhne ve 2. roce realizace projektu formou pečlivě připravených
workshopů.
V návaznosti na to bude jednotlivé školy osobně navštěvovat pověřený pracovník
projektového týmu. Ten předvede pedagogům vybrané příklady animovaných
počítačových prezentací využitelných ve výuce jednotlivých biologických předmětů,
s cílem získat jejich závaznou přihlášku do kurzu.
Učitelé z partnerských škol budou jednak konzultanty obsahové náplně prezentací,
ale současně i oponenty jejich konečných verzí tak, aby získané materiály byly
v maximální možné míře využitelné na různých typech gymnázií (i na dalších
středních školách, především středních zdravotnických školách nebo zemědělských
školách ) v zájmu zkvalitnění výuky biologie.
Klíčovým prostředníkem při vzájemné výměně informací mezi realizačním týmem
a zájemci o kurz by se měly stát webové stránky projektu, které budou průběžně
aktualizovány.

Obsahová struktura multimediálních výukových
programů: Tradiční Power point prezentace
jsou obohaceny mikro- a makrofotografiemi,
videosekvencemi, animovanými kresbami a
hypertextovými odkazy.
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Ukázky z multimediálních
výukových programů:
Kombinace
fotografií
kreseb, videí a
hypertextových
odkazů

Anthropos Brno: Exkurze v rámci
konference Mendel Forum 2006,
v rámci které by projekt prezentován

Studentky připravující materiál
pro obrazovou dokumentaci

Pracovní oběd části projektového týmu
během konference Mendel Forum 2006
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Distanční a prezenční vzdělávání profesních
informatiků: inovace pro informační společnost
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0271
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 2 995 396,00
Období řešení: 15. 6. 2006 – 14. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., Ph.D.
Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., Ph.D.
E-mail: radim.belohlavek@upol.cz
Telefon: 585 631 700
Webové stránky projektu: www.inf.upol.cz/ESF0271

Partneři projektu
Liberix, o.p.s.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je inovace a kvalitativní rozvoj
bakalářských a
magisterského programu Aplikovaná
informatika a Informatika na PřF UP s cílem dosáhnout
evropských standardů. Projekt zahrnuje důsledný přechod
na třístupňový vzdělávací systém. V průběhu projektu
dojde k inovaci a zkvalitnění studia. Po obsahové stránce
bude náplň studia lépe vyhovovat potřebám cílových
skupin, a to jak studentů z řad čerstvých absolventů
středních škol, tak studentů z řad již zaměstnaných
uchazečů, kteří si potřebují doplnit vzdělání, popř. se rekvalifikovat. Důraz je kladen
zejména na lepší okamžitou připravenost pro praxi. Kromě samotného zkvalitnění výuky
je dalším cílem inovace studijních programů rozšíření vzdělávacích příležitostí
v informatických oborech v uvedených územích dopadu. Vytvoření distančních
vzdělávacích textů a multimediálních opor, přechod na systém výuky s využitím
distančních vzdělávacích pomůcek umožní zvýšit počty přijímaných studentů. Distanční
metody budou používány zejména u oboru Aplikovaná informatika v kombinované
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formě. Cílem u tohoto oboru je během realizace projektu zvýšit počet studentů ze
současných 60 na 100. U bakalářského oboru Informatika a oboru Aplikovaná
informatika v prezenční formě je cílem zvýšení ze současných 50 na 100.
U magisterského oboru Informatika v prezenční formě je cílem zvýšení ze současných
20 na 50.
Dalším cílem a důležitým aspektem projektu je dosáhnout výše popsaného rozšíření
vzdělávacích příležitostí při zachování současných kapacit, které jsou na katedře
informatiky k dispozici (počty učitelů, počty učeben). Změny budou realizovány tak, aby
i nadále umožňovaly bezproblémové vzdělávání zdravotně handicapovaných
(v současné době studují v informatických programech i „vozíčkáři“; v budoucnu bude
zajištěn bezbariérový přístup k učebnám).
Dosažení výše popsaných dílčích cílů přispěje ke splnění globálního cíle programu OP
RLZ, tj. udržení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti.

Další informace o projektu
Cílové skupiny:
Studenti vysokých škol
Přínos pro cílovou skupinu:
Cílovými skupinami projektu jsou studenti VŠ
těch studijních oborů, na jejichž kvalitativní
rozvoj je projekt zaměřen. Studenti budou mít
přístup ke vzdělávání, které bude probíhat
podle standardů. Tyto standardy se
v současné době uplatňují jen částečně, popř.
se neuplatňují vůbec.
Součástí inovace studijních programů bude
aktualizace předmětové nabídky po obsahové
stránce. Ta bude aktualizována tak, aby byly
rozvíjeny klíčové kompetence studentů
z hlediska potřeb dnešní tzv. informační společnosti. Důsledkem bude zlepšení
konkurenceschopnosti cílové skupiny na trhu práce.
Inovace studijních programů a oborů povede dále k vytvoření přehledné modulární
struktury studijních programů a oborů, jak ji vyžaduje důsledná implementace
třístupňového systému vzdělávání podle Boloňské deklarace. Důsledkem bude zvýšení
míry mobility studentů z hlediska možnosti uskutečňovat různé etapy vzdělávání na
různých vzdělávacích institucích v ČR i ve světě. V současné době není modulární
struktura důsledně implementována. Praktickým dopadem této situace je v současné
době velmi nízká míra mobility studentů informatických programů. Absolventům těchto
programů tedy chybí zkušenosti, které je možné získat uskutečněním části studia na
jiných VŠ i v zahraničí. Z hlediska vzdělanostní struktury v regionu to vede k nežádoucí
uzavřenosti.
Kvalitativní rozvoj studijních oborů, zejména jeho zabezpečení moderními distančními
vzdělávacími metodami (např. počítačem podporované distanční vzdělávací texty,
multimediální techniky výuky), umožní zvýšení počtu studijních míst. To povede
k lepšímu uspokojování vzdělávacích potřeb cílových skupin. Za současného stavu
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vzdělávací kapacity v dotčených studijních oborech neumožňují uspokojovat poptávku
po vzdělávání ze strany cílových skupin.
Významná část prvků obsahové inovace studijních oborů vede k zavedení výuky metod,
technik a technologií, představujících alternativu k těm, které jsou v současné době
vyučovány (např. počítačové učebny s terminálovým přístupem, nové přístupy k vedení
softwarových a jiných projektů, použití multimediálních technik, zavedení praxe pro
studenty informatiky apod.). Výsledkem bude větší flexibilita a lepší možnosti uplatnění
absolventů studijních oborů.
Zapojení cílových skupin:
Projekt ovlivní cílovou skupinu především
v těchto oblastech:
• studium VŠ studentů podle upravených
studijních programů,
• zlepšení
podmínek
studia,
zejména
samostudia, na bázi nově připravených
studijních opor,
• rozšíření možnosti studentů využívat moderní
výpočetní techniku na pracovištích UP,
• informovanost o studiu informatiky v ČR a
také na zahraničních VŠ prostřednictvím
prostředků zajištění publicity ,
• práce studentů ve funkci laborantů v nových
počítačových učebnách.
Cílová skupina bude pravidelně informována o průběhu řešení projektu pravidelným
zveřejňováním informací v univerzitním tisku, nejvýznamnějších regionálních
a celostátních periodikách a dalších médiích. Speciální pozornost bude věnována
veletrhu Gaudeamus, návštěvám středních škol spojených s informacemi o možnostech
studia. Projekt je dále propagován na internetu na specializovaných portálech
věnovaných vzdělávání, webových stránkách univerzity a dále formou informačních
letáčků a brožurek obsahujících informace o studiu.

Partner projektu
Liberix, o.p.s.
Partnerem projektu je obecně prospěšná společnost
Liberix. Společnost se zabývá propagací a podporou
vývoje, lokalizací, dokumentací a šířením svobodného
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, otevřenými
standardy a bezpečností v oblasti softwaru, dat
a telekomunikací.
Společnost poskytuje následující obecně prospěšné
služby:
• tvorba, modifikace a lokalizace svobodných informačních technologií,
• publikační činnost, včetně vydávání a rozšiřování odborných a vzdělávacích publikací
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z oblasti svobodných informačních technologií,
• vědecká a výzkumná činnost v oblasti svobodných informačních technologií,
• výchova, vzdělávání a osvěta v oblasti počítačové gramotnosti se zaměřením na
svobodné informační technologie, včetně pořádání výstav, přednášek, seminářů,
kurzů a rekvalifikací,
• konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti svobodných informačních
technologií,
• podpora aktivit směřujících k využívání svobodných informačních technologií
pro rozvoj hospodářství, zaměstnanosti a neziskového sektoru,
• pořádání akcí a sbírek na propagaci a podporu svobodných informačních technologií,
• podpora přístupu veřejnosti k místním i globálním datovým sítím, zejména s využitím
svobodných informačních technologií.
Webové stránky společnosti Liberix jsou http://www.liberix.cz.
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Inovace studijního oboru "Mezinárodní rozvojová
studia"
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0272
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 3 875 130,00
Období řešení: 27. 6. 2006 – 26. 6. 2008
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Kontaktní osoba: Bc. Petra Krylová
E-mail: petrakrylova@seznam.cz
Telefon: 585 634 991
Webové stránky projektu: www.development-studies.org

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zpřístupnit a zkvalitnit terciární vzdělávání
v multidisciplinárním oboru rozvojová studia a zvýšit tak uplatnitelnost absolventů na
trhu práce. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kvalitativního rozvoje výuky
rozvojových studií na Univerzitě Palackého. Hlavní cíl bude dosažen prostřednictvím
čtyř dílčích cílů:
1. Vytvoření modulu předmětů vyučovaných v anglickém jazyce v rámci
akreditovaného magisterského studijního programu Mezinárodní rozvojová
studia. Nový „anglický“ studijní modul bude otevřený motivovaným absolventům
bakalářského studia v pestré škále oborů na vysokých školách v ČR. Studium
bude zaměřeno na osvojení znalostí širších sociálních, environmentálních,
ekonomických a politických souvislostí rozvojové spolupráce v hospodářsky
chudých zemích. Výuka v angličtině a hlubší orientace v problematice výrazně
zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V průběhu realizace projektu se
počítá s proškolením nejméně 60 osob.
2. Zlepšení nabídky studijních materiálů a zvýšení dostupnosti pramenů
a informací. Toho bude dosaženo vytvořením tradičních tištěných
i elektronických studijních materiálů a vznikem specializované knihovny.
3. Posílení spolupráce vysokých škol a organizací zaměstnávajících odborníky
v oblasti rozvojové spolupráce, a to prostřednictvím organizace seminářů
s mezinárodní účastí. Účelem této spolupráce je zkvalitnění curricula oboru
a přizpůsobení znalostí absolventů požadavkům praxe.
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4. Zvyšování povědomí a kultivace znalostí o sociálních a environmentálních
dopadech globálních procesů na život komunit v rozvojových zemích mezi
studujícími VŠ v České republice. K tomu budou využity webové stránky
projektu, informační materiály a mezinárodní semináře věnované rozvojové
problematice.
Konečnou cílovou skupinou jsou studenti Univerzity Palackého v Olomouci na
magisterském stupni studia. Jedná se zejména o studující, kteří ukončili bakalářské
studium společenskovědních a geografických oborů. Znalosti a dovednosti získané
absolvováním kurzů vyučovaných v angličtině v rámci magisterského studijního
programu Mezinárodní rozvojová studia zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu
práce.
Inovativní podoba magisterského studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia
výrazně posiluje schopnosti absolventa v jedné z rozhodujících oblastí klíčových
kompetencí, konkrétně v oblasti komunikace v cizím jazyce. Zvýšené nároky na
studenta plynoucí z výuky v cizím jazyce zároveň pozitivně ovlivňují rozvoj dalších
kompetencí (kompetence v oblasti informační a komunikační technologie, kulturní
rozhled) absolventů studijního oboru a tím přispívají k lepším možnostem jejich
uplatnění na trhu práce se zaměřením na vystudovanou problematiku. Stejné
dopady mají vztahy navázané se zahraničními partnery indukované vyšší
atraktivitou anglického studijního programu pro zahraniční studenty.
Vzhledem k multidisciplinaritě oboru rozvojová studia se při studiu předmětů nového
studijního modulu budou setkávat absolventi bakalářského (případně
i magisterského) studia různých mateřských oborů. Očekáváme zájem především
ze strany studentů sociologie, environmentalistiky, politologie, mezinárodních
teritoriálních studií, mediálních studií, hospodářské politiky a správy, geografie
a geoinformatiky. V seminářích a při řešení úkolů ve skupinách tak bude vytvořena
příležitost pro předávání zkušeností nejen od pedagogů ke studentům, ale i mezi
studenty různých specializací.
Studující budou mít možnost také aktivně participovat na mezinárodních seminářích
v rámci workshopů tak mít možnost konfrontovat různé přístupy k rozvojové politice
a spolupráci z ČR i zahraničí. Pro studující na VŠ bude vyhlášena každým rokem
celorepubliková soutěž o nejlepší bakalářskou a magisterskou diplomovou práci na
rozvojové téma.

Další informace o projektu
V ČR narůstá zájem o země třetího světa, specificky o problematiku politiky
rozvoje. Tento zájem vyplývá jednak z mezinárodních dohod a závazků ČR coby
člena Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), EU a dalších
seskupení hospodářsky vyspělých států, jednak má hlubší základ v rovině etické.
Reakcí na existující poptávku byl vznik studijních programů Mezinárodní rozvojová
studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a Vysoké škole ekonomické v Praze. Na
VŠE, kde se bohužel jedná pouze o vedlejší specializaci, jsou zdůrazňovány
ekonomické vztahy a procesy, a to zvláště ty, které vycházejí ze stále dominantního
neoliberálního diskurzu. Ve stávajícím programu na UP je kladen důraz na
environmentální a geografickou charakteristiku regionů třetího světa.
Cílem předkládaného projektu je zkvalitnit nabídku vzdělávání pro cílové skupiny
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v rámci multidisciplinárního dvouletého magisterského studijního programu
Mezinárodní rozvojová studia (MRS). Forma inovace spočívá ve vytvoření modulu
kurzů vyučovaných v angličtině a dalších navazujících aktivit prováděných opět
v anglickém jazyce (přednášky zahraničních odborníků, mezinárodní seminář).
V ČR byl zájem o problémy v chudých zemích dlouho omezený a ideologicky
filtrovaný. To se však v posledních letech mění v souvislosti se zmíněným
začleněním ČR do klubu bohatých států, v důsledku globalizace a s ní souvisejících
globálních procesů a hrozeb. Vláda ČR realizuje vlastní rozvojovou spolupráci,
současně rostou i rozvojové a humanitární aktivity občanského sektoru. To vyvolává
poptávku po odbornících se znalostí problematiky rozvojové politiky a jejích
souvislostí. Současná nabídka studijních oborů vysokých škol v ČR však
neuspokojuje tuto poptávku ze strany institucí realizujících rozvojovou politiku ani
poptávku zájemců o studium na VŠ. Svědčí o tom jednak opakující se inzeráty
vládních i nevládních organizací hledající odborníky na řízení projektů rozvojové
pomoci, jednak vysoký převis poptávky zájemců o studium oboru Mezinárodní
rozvojová studia na Univerzitě Palackého, který je jediným akreditovaným oborem
v této oblasti v ČR. V posledních třech letech mohlo být ke studiu přijato vždy jen 30
ze 150-250 uchazečů.
Závěry studie Pracovní trh v sektoru rozvojové spolupráce v České republice
(NÁDVORNÍK, HURDOVÁ 2005) jednoznačně ukazují, že požadavky veřejného,
soukromého i neziskového sektoru na potenciální pracovníky v oblasti rozvojové
spolupráce (teoretické znalosti včetně zásad projektového řízení a evaluace,
praktické znalosti angličtiny, organizační dovednosti) nejsou naplňovány.
Předkládaný projekt, který se zaměřuje na posílení právě těchto dovedností, má
potenciál výrazně přispět ke zlepšení situace, a to i v kontextu unikátnosti oboru
v regionu střední a východní Evropy.
Realizaci projektu zajišťuje tým pro rozvojová studia. Ten tvoří jednak stávající
pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, jednak pracovníci přijatí na
dobu řešení projektu.
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Rozvoj praktických forem výuky na PF UP
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0273
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 8 391 919,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: JUDr. Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D.
Kontaktní osoba: JUDr. Veronika Vlčková
E-mail: veronika.vlckova@upol.cz
Telefon: +420 585 637 814
Webové stránky projektu: http://www.upol.cz/fakulty/pf/centrum-pro-klinickepravni-vzdelavani/

Partneři projektu
Public Interest Lawyers Association ( PILA )
Hnutí DUHA Olomouc
Sdružení občanů zabývajících se emigranty ( SOZE )
Liga lidských práv ( LLP )
Nezávislá občanská poradna ( NOPO )

Cíle projektu
Stejně jako u ostatních právnických fakult v ČR je cílem PF UP v Olomouci vybavit
své absolventy právními znalostmi na vysoké úrovni. PF UP v Olomouci klade
kromě toho důraz také na to, aby její absolventi byli po ukončení studia schopni své
znalosti v praxi okamžitě využít. Výrazem této snahy je projekt "Rozvoj praktických
forem výuky na PF UP".
Cílem projektu "Rozvoj praktických forem výuky na PF UP" je zkvalitnění výuky
v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a to jejím obohacení o praktické formy
výuky. Cíl projektu je naplňován ve třech hlavních směrech:
1. posílení praktických aspektů výuky povinných předmětů,
2. zavedení nového předmětu Kurz právnických dovedností zaměřeného na výuku
a nácvik praktických právnických dovedností,
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3. rozšíření, resp. inovace, stávajících a zavedení nových předmětů právních
klinik, které zainteresovaným studentům umožní získat praktické zkušenosti
a dovednosti nezbytné pro úspěšný výkon právnické praxe.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti magisterského studijního programu
Právo a právní věda, oboru Právo.

Další informace o projektu
Základní a klíčovou aktivitou projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“ je
zavedení praktického prvku do seminární výuky povinných předmětů magisterského
studijního programu Právo a právní věda. Praktický prvek je postupně zaváděn do
povinných předmětů, jejichž výuka toto umožňuje. Tato aktivita spočívá zejména
v řešení praktických případů a rozboru případových studií, a to interaktivními
formami výuky tak, aby byla studentům co nejlépe zprostředkována praxe.
V návaznosti na seminární výuku povinných předmětů mohou studenti získat
bezprostřední praktické zkušenosti s aplikací a fungováním práva již během studia,
neboť díky tomuto projektu bylo možné inovovat a zavést celkem šest právních
klinik. PF UP v Olomouci rozvíjí tradici výuky formou právních klinik, která byla na
této právnické fakultě zahájena již v roce 1996.
Hlavním účelem právních klinik jako metody výuky práva je studentům
zprostředkovat praktické zkušenosti a rozvíjet již během studia profesionální
dovednosti a tím vytvořit velmi důležitou spojnici mezi vyučovanou teorií a praxí
právnických povolání. Právní kliniky tak zvyšují připravenost absolventů právnické
fakulty na praxi.
V rámci projektu byly inovovány stávající Právní klinika (nově Studentská právní
poradna) a Administrativně právní klinika. Od zimního semestru akademického roku
2006/2007 byla zavedena Právní klinika uprchlického a cizineckého práva a od
letního semestru téhož akademického roku další dvě právní kliniky, a to
Lidskoprávní klinika a Právní klinika: právo elektronických komunikací. Od zimního
semestru akademického roku 2007/2008 se předpokládá zavedení šesté právní
kliniky, a to Právní kliniky malého podnikání a neziskového sektoru.
Právní kliniky jako metoda výuky práva vznikly ve Spojených státech amerických
a rozšířily se téměř do celého světa. Za dobu jejich existence a fungování jako
výukové metody práva se vyvinuly různé modely. Některé právní kliniky umožňují
studentům pracovat na případech reálných klientů, jimž studenti pomáhají nalézt
řešení jejich právního problému. To vše se děje za jasně stanovených pravidel
a podmínek a pod dohledem supervizorů, kteří jsou profesionálními právníky. Na PF
UP takto funguje Studentská právní poradna.
Jiné právní kliniky mohou být založené na simulaci a práci na již vyřešených
případech, ať již reálných nebo fiktivních klientů. V rámci tzv. street law právních
klinik studenti právnických fakult učí vybranou skupinu občanů – laiků právo, čímž
se velmi efektivně sami učí a mají možnost trénovat své prezentační a komunikační
dovednosti. Kromě již zmiňované Studentské právní poradny jsou ostatní právní
kliniky na PF UP kombinací výše uvedených modelů klinického právního vzdělávání.
Základem všech právních klinik na PF UP je minimální standard právnických
a jiných dovedností, které si studenti z právních klinik odnášejí. Do tohoto
minimálního standardu patří dovednosti spočívající v efektivní komunikaci, zejména
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s klientem, profesionálním přístupu a zodpovědnosti, dobré slovní i písemné
argumentaci, schopnosti založit spis, analyzovat právní případ a sepsat základní
právní dokumenty. Za účelem zprostředkování informací o fungování právních klinik,
pravidel práce v právních klinikách a nácviku právnických dovedností hned od
počátku působení v právní klinice jsou pro studenty organizovány pravidelné
workshopy.
Workshop k právnickým dovednostem uspořádaný pro studenty právních klinik
9. prosince 2006
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Do právních klinik na PF UP se mohou přihlásit studenti 3. – 5. ročníku. Od
akademického roku 2007/2008 budou mít i studenti nižších ročníků možnost získat
základy právnických a jiných dovedností potřebných pro výkon právnických povolání
a připravit se tak na praxi v rámci právních klinik. Tuto možnost bude poskytovat
povinný předmět Kurz právnických dovedností. Tento předmět bude na začátku
akademického roku 2007/2008 zahájen jednodenní konferencí na téma „Role
právnické profese v současném světě“, jejímž hlavním účelem bude seznámit
studenty s vybranými právnickými povoláními, jejich specifiky a základními
předpoklady pro jejich úspěšný výkon.
Dalším předmětem, v jehož rámci
mohou studenti PF UP získat praktické
zkušenosti a věnovat se nácviku právnických dovedností jako jsou např. právní
argumentace, vyjednávání a mediace a který byl zaveden do výukových osnov na
základě tohoto projektu, je Mezinárodní arbitráž. Vyvrcholením tohoto volitelného
předmětu a příležitostí k ověření si nacvičených dovedností je pro studenty tohoto
předmětu simulované rozhodčí řízení realizované za účasti profesionálních
rozhodců.
Za účelem organizačního a administrativního zabezpečení naplňování všech
klíčových aktivit projektu, metodické pomoci a podpory zavádění interaktivních
a praktických prvků do výuky a koordinace fungování všech právních klinik a dalších
nově zavedených předmětů bylo na PF UP zřízeno tzv. Centrum pro klinické právní
vzdělávání.
Všechny zmíněné aktivity projektu „Rozvoj praktických forem výuky na PF UP“
probíhají za spolupráce partnerů projektu, kterými jsou Public Interest Lawyers
Association, Hnutí DUHA Olomouc, Liga lidských práv, Sdružení občanů
zabývajících se emigranty a Nezávislá občanská poradna Olomouc.
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Vzdělávání pedagogických pracovníků pro
volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0274
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 3 020 660,00
Období řešení: 23. 6. 2006 - 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.
E-mail: vlastimila.karaskova@upol.cz
Telefon: 585 563 6357
Webové stránky projektu: http://www.ftk.upol.cz/katedry/apa/esf_3_2/

Partneři projektu
Masarykova univerzita
Národní rada zdravotně postižených

Cíle projektu
Koncipovat v rámci stávajícího studijního programu Tělesná výchova a sport na
Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci a Fakultě sportovních studií MU v Brně
studijní modul, jehož absolventi by byli schopni organizovat, obsahově naplnit a řídit
činnosti pohybového charakteru osob se speciálními potřebami ve volném čase.

Další informace o projektu
Katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA), které je předkladatelem a hlavním
realizátorem projektu, je pracoviště zřízené na Fakultě tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci. Zabývá se tělesnou výchovou, sportem a tělocvičnou
rekreací osob se speciálními potřebami. Garantuje obor Aplikovaná tělesná výchova
zaměřený na vzdělávání učitelů tělesné výchovy všech typů základních a středních
škol a tělesnou výchovu pro vybrané obory na Pedagogické fakultě. Velmi
intenzivně spolupracuje se zahraničními pracovišti – zapojení do programů
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Erasmus/Mundus, Erasmus, mezinárodní koordinace programu Ceepus (oblast
APA).
Těžiště projektu spočívá v konstrukci studijního modulu, který vychází z výsledků
avizovaných analýz (více viz Klíčové aktivity realizace). Curricula studijního modulu,
s pracovním názvem motopedagogika, budou zpracována vyčerpávajícím
způsobem podle kritérií Boloňské dohody.
Klíčové aktivity projektu:
1. Analýza a komparace obsahů obdobných studijních modulů na vybraných
vysokých školách zemí EU.
2. Analýza činnosti a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí.
3. Formulace profesních kompetencí absolventa modulu.
4. Tvorba pracovní verze curricul modulu.
5. Curricula modulu jako výstup projektu.
6. Zpracování studijních opor.
7. Utvoření sítě klinických pracovišť.
8. Školení pedagogických pracovníků zapojených do projektu.
9. Přenos informací do prostředí cílových skupin.
10. Publicita projektu.
11. Monitoring.
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Zvýšení potenciálu absolventů doktorských studií
na PřF UP pro lepší uplatnění v konkurenčním
prostředí
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0275
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 4 963 200,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Kontaktní osoba: Tomáš Opatrný
E-mail: opatrny@optics.upol.cz
Telefon: 585634156, 585634100
Webové stránky projektu: http://kpv.upol.cz

Partneři projektu
Sdružení CEPAC Morava

Cíle projektu
Hlavním záměrem projektu je zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností
studentů doktorských studií v oblastech obecných schopností vědecké práce a ve
schopnostech založit a vést vlastní firmu, případně vést pracovní tým ať již
v akademické, nebo v komerční sféře.
Cílem projektu je sestavit výukové pomůcky, které zahrnují problematiku realizace
vědecké práce, vedení vlastního pracovního týmu v akademické nebo v komerční
sféře a založení a vedení vlastní firmy, jejichž obsah bude koncipován pro studenty
doktorských studií na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, a ověřit jeho přínos pro
úroveň znalostí . Tyto výukové pomůcky budou umístěny na počítačové síti, čímž
bude zajištěna jeho snadná dostupnost pro všechny doktorské studenty.

Další informace o projektu
V rámci projektu vzniknou výukové pomůcky pro následující moduly:
Finanční zdroje z projektů EU,
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Rétorika a společenský protokol,
Psaní vědeckých prací,
Právní minimum,
Základy marketingu,
Základy ekonomie,
Struktura podnikatelského plánu.
Studenti doktorského studia na PřF UP Olomouc, kteří jsou hlavní cílovou skupinou,
by se po absolvování doktorských studií měli stát jednak prvotřídními profesionály
ve výzkumu uvnitř své vědecké oblasti, jednak by měli být i schopni pružně se
začlenit v různých oblastech společnosti.
Cílová skupina získá po absolvování výuky nových modulů nové vědomosti
a schopnosti, které jim umožní snáze a efektivněji předávat své výsledky ve
vědecké komunitě, efektivněji získávat prostředky pro svůj vědecký výzkum, vést
tým spolupracovníků, budou rozumět principům fungování komerčních firem
a v případě zájmu budou mít základní schopnosti pro založení vlastní firmy.
Vlastní náplň projektu připravují kvalifikovaní odborníci jednak z Přírodovědecké
fakulty, jednak z partnerské organizace, sdružení Cepac - Morava, která má velké
zkušenosti v tvorbě a vedení kurzů zaměřených na podnikatelské aktivity a vzdělání
v právní a ekonomické oblasti. Může čerpat ze svých bohatých zkušeností se
získáváním a řízením projektů Evropské unie, což je velice důležité pro mladé
vědecké pracovníky.
V rámci projektu se budou řešit následující úkoly:
1. vytvořit výukové pomůcky pro podporu výuky doktorského studia,
2. pilotně ověřit výukové pomůcky formou prezenční výuky na vybraných skupinách
studentů,
3. pilotně ověřit výukové pomůcky formou distanční výuky (e-learning) na vybraných
skupinách studentů,
4. po
ověření výsledků výuky seznámit a proškolit na využití těchto výukových pomůcek
ostatní učitele, kteří vedou studenty doktorského studia,
5. umístit výukové pomůcky na internetový Vzdělávací portál a e-learningový portál,
přístup na dané výukové pomůcky (po ověření) bude zdarma široké studentské
a učitelské veřejnosti,
6. možnost využití těchto výukových pomůcek pro další vzdělávání vysokoškolských
učitelů v rámci celoživotního vzdělávání.
To vše by mělo přispět ke splnění hlavního cíle, jímž je zkvalitnění výuky
doktorského studia a zvýšit tím uplatnění studentů doktorského studia na trhu práce.
Učební texty budou vytvořeny ve formátu MS Word a zkonvertovány do distanční
formy. Distanční výukové texty budou umístěny na Vzdělávacím a výukovém
portálu. Učební texty si může uchazeč kdykoliv vytisknout. Nicméně pro potřeby
kurzu necháme texty vytisknout a svázat do učebnic. V rámci školení je budeme
účastníkům poskytovat zdarma.
Vytvořené znalostní testy ve formátu MS Word necháme zkonvertovat do
softwarové aplikace Testy na Vzdělávacím a výukovém portálu. Testy pomocí této
softwarové aplikace jsou koncipovány dynamicky, tzn. uchazeč při spouštění testu
modulu nebude mít nikdy stejný test.
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Tvorba a ověření e-learningových opor pro další
vzdělávání učitelů
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0276
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 6 298 598,00
Období řešení: 20. 6. 2006 – 19. 6. 2008
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.
E-mail: ferdinand.mazal@upol.cz
Telefon: 585636516
Webové stránky projektu: http://edo.upol.cz

Partneři projektu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Západočeská univerzita v Plzni

Cíle projektu
Cílem projektu je tvorba 42 komplexních e-learningových neboli multimediálních
opor, které jsou určeny pro další vzdělávání učitelů. Názvy předmětů, které jsou
sestaveny do pěti kurzů jsou vybrány na základě analýzy vzdělávacích potřeb
regionu a zájmu edukátorů, tedy učitelů tělesné výchovy, fyzioterapeutů, rekreologů,
vychovatelů a dalších pedagogických pracovníků v oblasti zdravého způsobu života,
a oborů tělesné kultury. Jak po stránce obsahové, tak technologické půjde
o komplexní multimediální opory včetně digitálního videa, databázových propojení,
vizualizace apod.

Další informace o projektu
Fakulta tělesné kultury Palackého Univerzity každým rokem zajišťuje další
vzdělávání ve vybraných kurzech jako největší vzdělávací instituce v tomto regionu.
Zatím však bez možností masivněji využít pro další vzdělávání nejvhodnější
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a nejlevnější způsob přenosu vědomostí, distanční formy vzdělávání. Nedostatek
kvalitních distančních opor nyní brání rychlejšímu rozvoji e-learningu. Přitom stále
více pedagogů potřebuje doplnit a zvýšit kvalifikaci, znalosti, vědomosti
a dovednosti, které před několika lety nebyly známy či neexistovaly. Nové poznatky
a přístupy, formy i metody řízení, legislativy a ekonomiky zdravého způsobu života,
výživy, sportu i tělesné výchovy je nutné efektivně nabídnout a předat.
Ze zpětných vazeb projektů na FTK UP vyplývá, že naprostá většina respondentů
má zájem o kombinovanou formu studia s výraznou podporou kvalitních
e-learningových opor. Úmyslně zdůrazňujeme e-learningových opor a ne textů.
Texty často nahrazují proklamované opory, ale nemají komplexní obsah, počínaje
chybami v průvodci textu, chybějící simulací, videem a flash animacemi, propojením
na další literaturu, pover pointové vstupy, možnost hypertextové encyklopedie,
grafické vstupy případně s živou demonstrací v interaktivním režimu,
videokonferencí a podobně zajistí aktivní spolupráci studujících s učiteli včetně
všech výhod distančního studia (ušetří čas, finance, suplování).

71

Zavedení principů medicíny založené na důkazu do
výuky na vysokých školách
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0277
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 4 415 947,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
E-mail: vladimir.mihal@fnol.cz
Telefon: 588 444 400
Webové stránky projektu: http://ebm.upol.cz

Partner projektu
Ostravská univerzita v Ostravě

Cíle projektu
Cílem projektu je podpořit zavádění a rozšíření výuky medicíny založené na důkazu
(BEME) v rámci LF UP v Olomouci a ZSF OU v Ostravě, což ve svém důsledku
přispěje ke zvýšení kvality a atraktivity studia a ke zlepšení kvality znalostí
absolventů. Zvýšení podílu výuky založené na důkazu (BEME) v rámci stávajícího
modelu založeného převážně na zkušenosti a rozšíření již existujících kapacit
a zařízení pro výuku EBM spolu s rozvojem metodologie a technologických
podmínek pro vzdělávání založené na důkazu povede ke zkvalitnění výuky a jejího
přínosu pro klinickou praxi.
Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro budoucí rozšíření BEME i na další
studijní programy pomocí vypracování doporučených postupů (guidelines).
V rámci projektu budou vytvořena kriticky hodnocená klinická témata (Critically
Appraised Topic - CAT), která budou umístěna na webové stránce zřízené v rámci
projektu a dostupná studentům pro účely e-learningu.
V rámci projektu se rozšíří nabídka informačních zdrojů (např. zpřístupnění
databáze Clinical Evidence).
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Nový profil absolventů zvýší jejich zaměstnatelnost a konkurenceschopnost na trhu
práce EU a výše jmenované cíle přispějí ke zlepšení schopností absolventů při jejich
klinickém rozhodování a tím i ke zlepšení kvality zdravotní péče.

Další informace o projektu
Cílová skupina:
Studenti LF UP

v

Olomouci

a

studenti

ZSF

Ostravské

univerzity.

Přínos pro cílovou skupinu:
- Výuka studentů je v současné době stále orientována na historicky zavedenou
medicínu založenou na zkušenostech a akumulaci odborných poznatků bez jejich
diferenciace s ohledem na jejich kvalitu a validitu. Tento způsob výuky již plně
neodpovídá moderním světovým trendům a potřebám moderní zdravotní péče.
- Výuka založená na důkazu umožní studentům v průběhu studia získat kromě
vědomostí i dovednosti potřebné k využití nejlepšího současného vědeckého
důkazu pro rozhodovací procesy ve své praxi. BEME přispěje rovněž k formování
adekvátních postojů a modelů chování nejen při poskytování zdravotní péče.
- Tento způsob výuky na základě dosavadních zkušeností řešitelů projektu
i studentů povede ke zvýšení atraktivity studia pro studenty a k jejich
aktivnějšímu zapojení do pedagogického procesu. U předmětů již v současné
době vyučovaných s využitím EBM principů vždy zájem studentů výrazně
přesahoval nabízenou kapacitu fakulty.
- Získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro uplatnění postupů
EBM v praxi je nezbytné pro zlepšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu
práce a jejich zaměstnatelnosti, což povede ke zkvalitnění jimi poskytované
zdravotní péče v souladu s celosvětovým příklonem k na pacienta orientovanému
přístupu ke zdravotní péči. Naše dosavadní zkušenosti vyplývající z kontaktu
s absolventy, kteří prošli vědeckou výchovou v rámci studentské vědecké
odborné činnosti, dokazují, že tito mladí profesionálové jsou schopni nabyté
zkušenosti nejen uplatňovat, ale i dále předávat kolegům na svých pracovištích.
Tento přístup se setkává s velmi pozitivním ohlasem.
- Projekt povede ke zlepšení schopnosti studentů orientovat se v informační
explozi biomedicínských informací a kriticky hodnotit kvalitu publikovaných
výsledků vědeckého výzkumu v rozhodovacím procesu při péči o individuálního
pacienta. Tím budou současně přispívat i k vytváření moderní informační
společnosti.
První výstupy
V rámci řešení projektu byl pro účastnící se univerzity pořízen přístup do špičkové
klinické databáze Clinical Evidence. Došlo k inovaci způsobu výuky např. klinické
epidemiologie, pediatrie, ortopedie, radiologie či hematologie, posiluje se
horizontální integrace kurikula umožňující komplexnější pochopení klinické
problematiky v souvislostech. Z prostředků projektu byla dovybavena učebna
umožňující interaktivní výuku EBM s praktickým nácvikem dovedností nutných
k vyhledávání a hodnocení důkazů.
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Kurz transferu technologií se zaměřením na spin-off
firmy
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0278
Název programu podpory: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Celkové náklady projektu: 2 076 200,00
Období řešení: 23. 6. 2006 – 22. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Hana Štoselová
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Štoselová
E-mail: hana.stoselova@upol.cz
Telefon: 585 631 400
Webové stránky projektu: www.vtpup.cz

Partner projektu
TSM, spol. s.r.o.

Cíle projektu
Hlavním cílem tohoto projektu s celouniverzitním záběrem je napomoci absolventům
univerzity nalézt odpovídající uplatnění na měnícím se trhu práce a umožnit
vynikajícím studentům zrealizovat výstup některých pracovišť univerzity. Projekt
usiluje o posílení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti vysokoškolsky vzdělaných
uchazečů o práci. Projekt připraví a zavede do praxe nový vysoce inovační předmět,
který svým absolventům umožní bez velkých rizik začít podnikat a zaměstnat nejen
sebe, ale popř. další uchazeče o práci a svojí činností tak přispět k hospodářskému
růstu regionu.

Další informace o projektu
Spolupráce pracovišť výzkumu a vývoje s průmyslem má klíčový význam pro další
ekonomický rozvoj. Státy EU kladou mimořádný důraz na nutnost posílení vědy
a výzkumu, efektivní využití duševního vlastnictví a podporu vzniku a rozvoje
technologicky orientovaných firem. Nezastupitelnou úlohu mají v tomto procesu
bezesporu vysoké školy. V poslední době se začínají i v naší republice využívat nové
formy spolupráce vysokých škol a průmyslu. Jednou z nich je podpora vzniku nových
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technologicky orientovaných firem, které jsou zakládány zejména studenty a mladými
vědeckými pracovníky, tzv. spin-off firmy. Klíčová role vědeckých univerzit v této
oblasti není dána jen úrovní výzkumu a vývoje, ale rovněž kapacitou lidských zdrojů.
Mladí vzdělaní lidé mají často odvahu založit podnik a podstoupit nezbytné riziko
založením nové, technologicky orientované firmy. Narážejí však na mnoho problémů.
Cesta od nápadu k jeho uplatnění na trhu je velmi složitá.
Především je nezbytné v prostředí vysoké školy implantovat podnikatelské podhoubí
a připravit potenciální zájemce o podnikání na tento krok, a tudíž poskytnout jim
vědomostní základnu i z tohoto prostředí.
Pomoc univerzity a zejména pak její součásti, Vědeckotechnického parku, může
výrazně přispět k omezení vlivu počátečních potíží a snížit riziko neúspěchu nových
firem. V neposlední řadě tím, že poskytne informační platformu o podnikání, o tom, co
si počít s podnikatelským záměrem, jak motivovat potenciální zájemce o podnikání
s vysoce technologicky vyspělým know-how. Projekt položí potřebnou informační
základnu a poskytne veškeré informace, které tolik postrádají všichni potenciální
zájemci o realizaci něčeho nového, a podá pomocnou ruku novým podnikatelů na
jejich složité cestě inovativním podnikáním.
Podnikatelé často vytvoří zajímavý projekt nebo produkt, horší je to pak s realizací
projektu a prodejem produktu. Takový začínající podnikatel je typicky méně zkušený
obecně ve fungování byznysu a trhu, většinou je zaměřen na výsledný produkt, aniž
by se zamýšlel nad marketingem, zákazníky, konkurencí apod. Naopak dobrou
vlastností bývá kreativita a inovativnost a velmi dobré vzdělání a vlastnosti.
Má-li projekt přispět k maximálnímu využití inovačního potenciálu univerzity, je třeba
potenciální realizátory těchto inovací a především realizátory transferu nových
inovativních technologií náležitě vyškolit a připravit na podnikatelskou realitu. A právě
to je hlavním cílem projektu - naučit cílovou skupinu - pracovníky výzkumu a vývoje,
studenty doktorských studií, případně zájemce z řad studentů prezenčního studia,
kteří mají zájem získat praktické poznatky z oblasti inovačního podnikání, popřípadě
zájem toto podnikání sami zahájit, naučit pracovat s ideou, s myšlenkou - ať už ji
prohloubit a formulovat jako vědecký problém a řešení a dopracování hledat ve
výzkumném projektu, nebo přetvoření v business plán a další možnosti realizace.
V první fázi realizace projektu dojde k vytvoření výukového kurzu, který by měl dát
svým absolventům možnost realizace na trhu práce prostřednictvím založení vlastní
firmy a připravit je na veškerá rizika, která mohou na své cestě potkat.
Výukový program se bude realizován prostřednictvím 4 výukových modulů:
1. Projektový management, finanční zdroje podpory
2. Transfer technologií, spin-off firma, inovace v podniku
3. Začínáme podnikat, podniková kultura, jeho management, marketing
4. Podnikatelský záměr - Business plan
Moduly budou obsahovat nejen tištěnou podobu textu, ale rovněž elektronickou
podobu. Moduly budou zpracovávány i s ohledem na výzkumný potenciál univerzity
a jejich vědecky silných pracovišť a laboratoří. Budou tedy vytvořeny moduly v celé
šířce respektující domácí prostředí univerzity, potřeby a specifika jejích produktivních
pracovišť s inovativním potenciálem, a tedy i specifika cílové skupiny.
K vlastní realizaci výuky dojde v druhé fázi realizace projektu (červenec 2007 - červen
2008). Nedílnou součástí projektu bude možnost studentů prodiskutovávat
problematiku s odborníky - přednášejícími a popř. exkurze ve firmách s inovativním
potenciálem.
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Prohlubování jazykových kompetencí pro odborníky
v justici
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0279
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 4 990 000,00
Období řešení: červen 2006 – červen 2008
Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta,
Katedra jazyků a Centrum dalšího vzdělávání
PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Černá
E-mail:
leona.cerna@upol.cz
Telefon:
585 637 620
Webové stránky projektu: http://cdv.upol.cz
Partneři projektu:
Univerzita Karlova v Praze – Právnická fakulta
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Cíle projektu
1.
2.
3.
4.

Zhodnocení současného stavu odborného jazykového vzdělávání v justici;
Analýza potřeb cílových skupin projektu a její vyhodnocení pro účely projektu;
Vytipování vzdělavatelů odborného právního jazyka;
Vytvoření pilotního programu pro vyškolení vzdělavatelů, a to jak v metodice
odborného jazyka, tak i v metodice on-line vzdělávání ve vzdělávacím portálu.
Program bude cíleně vytvořen pro skupinu vzdělavatelů tak, aby vyškolení
vzdělavatelé mohli následně kvalitně zabezpečovat výuku odborníků v justici, a to
v kombinovaných programech odborné právní angličtiny a francouzštiny;
5. Vytvoření studijních programů pro blended learning pro odborníky v justici, a to
pro odbornou právní angličtinu a francouzštinu a v rámci pilotních kurzů ověření
zvolené metodologie. Pro odbornou angličtinu budou vytvořeny 2 studijní
programy: English for Legal Purposes I a II, pro odbornou francouzštinu Le
Francąis Juridique I a II;
6. Vytvoření studijních opor (textů) pro účastníky studijních programů zaměřených
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na odborný právní jazyk a na práci ve vzdělávacím portálu pro kombinovanou
formu výuky;
7. Pilotní testování studijních programů v kurzech ELP I a ELP II a FJ I a FJ II
vedených vzdělavateli vyškolenými za tímto účelem v první fázi projektu;
8. Zhodnocení výsledků obou fází projektu a modifikace studijních programů na
základě evaluace výsledků projektu;
9. Zpřístupnění výsledků projektu odborné veřejnosti.
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Inovace formy a obsahu výuky studia historie
v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 5 479 368,00 Kč
Období řešení: 27. 6. 2006 - 26. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Vladimír Polách, M.Phil.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír P. Polách, M.Phil.
E-mail: vladimir.polach@upol.cz
Telefon: 739 249 001
Webové stránky projektu: http://www.historie.upol.cz/esf

Partneři projektu
Vědecká knihovna v Olomouci
Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Univerzita Pardubice

Cíle projektu
Projekt má několik hlavních cílů: propojení teoretické výuky s praxí; zavedení
moderních technologií do výuky a výzkumu; seznámení se s novinkami v oboru;
částečná restrukturalizace studijních plánů a snaha rozvíjet vlastní manažerskovýzkumné aktivity studentů.
Tyto aktivity se realizují mimo jiné takto:
- praxe v rámci partnerských institucí,
- výzkum v terénu (několik kurzů a workshopů),
- unikátní badatelské semináře v roudnické lobkovické knihovně,
- vytvoření specializované počítačové učebny na Katedře historie FF UP,
- seminář „IT pro historiky“,
- originální Studentská grantová soutěž,
- cyklus přednášek a workshopů pozvaných vědců včetně zahraničních,
- reforma studijního plánu,
- kurz kritického myšlení pro pedagogy.
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Projekt se především snaží odstranit jistou bariéru mezi teoretickou výukou, která je
vlastní výkladu historických věd na akademické půdě, a požadavky a nároky, které na
absolventy kladou potenciální zaměstnavatelé. Možnost absolvování různých stáží,
výzkumu či workshopů dává studentům větší šanci zúročit své teoretické poznání po
vstupu na trh práce. Ke zvyšování zaměstnavatelnosti a rozhledu vedou i aktivity
zaměřené na poznání a využití moderních technologií v historii a také poměrně
unikátní studentská grantová soutěž, která studenty připravuje na požadavky, se
kterými se mohou setkat v rámci jak akademického výzkumu, tak kdekoliv v budoucím
zaměstnání.

Další informace o projektu
Cílové skupiny:
Studenti vysokých škol
Přínos pro cílovou skupinu:
V rámci projektu budou osloveni všichni studenti historických oborů na Katedře
historie FF UP a studenti Katedry historických věd partnerské Univerzity Pardubice.
Do některých aktivit se dobrovolně mohou zapojit také studenti jiných kateder FF UP.
Katedra historie FF UP každoročně přijímá cca 110 studentů do bakalářských oborů
a cca 50 studentů do magisterských oborů. Předpokládáme, že celým projektem
projde kolem 250 studentů.
Projekt vychází ze zmapovaných potřeb cílové skupiny a řeší je především v těchto
směrech:
1. Inovací dosavadní formy a obsahu výuky – reformou studijního plánu, ve kterém
se dostane více prostoru pro volitelné (výběrové) semináře, vlastní tvůrčí práci
studenta a pro magisterské obory větší možnost specializace. Tím budou
zajištěny podmínky pro vytvoření moderního vzdělávacího systému na Katedře
historie FF UP tak, aby se zvedla kvalifikace a konkurenceschopnost jejích
absolventů.
2. Zavedením praxe do původně pouze teoretické výuky, pracovními, studijními
a výzkumnými stážemi v oborově příbuzných institucích. To vše nabízí studentům
nenahraditelné zkušenosti, které jim usnadní vstup na pracovní trh. Díky těmto
aktivitám mají budoucí absolventi taktéž možnost již během studia navázat
potřebné kontakty důležité pro jejich další uplatnění po ukončení studia.
3. Proškolením v počítačové gramotnosti se vztahem k oboru a seznámením se
s moderními trendy jak ve výzkumu, tak v oblasti uchovávání kulturního dědictví
(například digitalizací). Tyto znalosti razantně zvýší cenu budoucích absolventů
z pohledu zaměstnavatelů.
4. Získané psychosociální dovednosti a trénink v manažerských schopnostech
v rámci mj. studentské grantové soutěže dopomůžou budoucím absolventům ke
snadnějšímu uplatnění v oboru i mimo něj.
Zapojení cílových skupin:
Je opět realizováno v několika formách:
1: transformace systému. Ta bude mít automaticky dopad na všechny studenty
studující na KH FF UP. O změnách jsou studenti informováni na webových
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2:

3:

4:

5:

stránkách katedry, případně při setkáváních akademické obce; reformy jsou
takového rázu, aby bylo možno je průběžně začlenit do běžících studijních
programů (zvýšení počtu volitelných seminářů, zintenzivnění teoretické i praktické
části práce na bakalářských a diplomových pracích, specializace pro magisterské
obory atd.).
nové kurzy (semináře): do kurzu se mohou přihlásit všichni studenti bakalářských a
magisterských studijních programu, samozřejmě dle kapacitních možností. Kurzy
jsou začleněny do současného systému výuky na katedře i do studijního systému
UP (STAG).
další formy výuky (přednášky, workshopy atd.): jsou zacíleny především na
studenty magisterského stupně a nastaveny tak, aby navazovaly na jejich studijní
povinnosti. Velký prostor při specializovaných workshopech v terénu dostávají také
studenti bakalářského oboru archivnictví a od příštího akademického roku nově
otevřeného oboru archeologie.
proškolení pedagogů: vztahuje se sekundárně na všechny studenty, kteří
navštěvují nebo budou navštěvovat kurzy těch pedagogů, kteří o tyto nové způsoby
výuky mají zájem. Pedagogové budou informováni ze strany realizátorů projektu na
zasedáních všech členů katedry. Plánovaná jsou dvě intenzivní školení.
evaluace projektu: do evaluace je průběžně zapojena celá cílová skupina, tedy
studenti historie obou vysokých škol. Na nezávislost a metodickou správnost
výsledků dohlíží externě najatý odborník.

Ukázka digitalizace prováděné v rámci projektu:
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Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního
vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti
speciální pedagogiky
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0281
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 2 741 950,00
Období řešení: 27. červen 2006 – 26. červen 2008
Hlavní řešitel: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
E-mail: katerina.vitaskova@upol.cz
Telefon: 585 63 5 003, 585 635 336,
Webové stránky projektu: http://ksp.upol.cz/esf/vit.htm

Partneři projektu
Krajský úřad Olomouckého kraje

Cíle projektu
Stěžejními obsahovými cíli projektu jsou:
1.
2.
3.
4.
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zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na UP formou
kurzů v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky,
zvýšení kvalifikace odborníků z praxe a rozšíření jejich kompetencí
o základní i specifické poznatky ze sféry působení na jedince se zdravotním
postižením,
zvládnutí teoretických i praktických základů komunikačních technik
nezbytných pro zajištění smysluplného kontaktu s jedinci se zdravotním
postižením,
zvýšení profesní uplatnitelnosti absolventů kurzů včetně přímého
sekundárního dopadu na socializaci či resocializaci jedinců se zdravotním
postižením.

Konečnou cílovou skupinou projektu jsou pracovníci zdravotnických zařízení, kteří
se při plnění svých pracovních povinností setkávají s jedinci se zdravotním
postižením a v rámci předešlého vzdělání se jim nedostalo vědomostí a dovedností
v oblasti speciální pedagogiky.
Přínosem pro minimální počet sta absolventů je zvýšení jejich flexibility na trhu
práce v souladu s aktuálně platnými standardy Evropské unie. Rozšíří své praktické
znalosti a dovednosti o informace a metodiku práce s technickými kompenzačními,
rehabilitačními a reedukačními pomůckami přispívajícími k integraci jedinců se
zdravotním postižením. Ovládnutí příslušných znalostí a dovedností bude
konfrontováno se zástupci ZP.
Cíle projektu jsou realizovány formou systému kurzů celoživotního vzdělávání, pro
něž budou zpracovány a vydány 3 odborné publikace a realizována závěrečná
konference shrnující dosažené výsledky projektu, včetně vydání sborníku příspěvků
z konference.

Další informace o projektu
Inovativní charakter projektu spočívá v reflexi aktuálních legislativních norem
a sociální politiky zemí Evropské unie v kontextu zrovnoprávnění všech osob na trhu
práce prostřednictvím zvyšování jejich kvalifikace a celkové odborné způsobilosti
v oblasti práce s jedinci se zdravotním postižením. Umožňuje také poskytnout
základy pro další vzdělávání příslušníkům cílové skupiny a sekundárně rovněž
profesní i sociální integrace jedinců se zdravotním postižením, kteří by mohli
v opačném případě být v komunikaci a interakci s cílovou skupinou znevýhodňováni.
Pro jednotlivé kurzy budou zpracovány učební texty formou samostatných publikací.
Vyvrcholením celého školícího cyklu by se mělo stát uspořádání závěrečné
konference prezentující výsledky projektu a vydání sborníku s příspěvky z této
konference. Absolventi kurzů budou rovněž v závěru řešení projektu vybaveni
multimediálním CD, které bude obsahovat konkrétní praktické ukázky specifických
situací a technik, jejichž dodržováním či osvojením zkvalitní svůj přístup k osobám
se zdravotním postižením, především v oblasti specifických komunikačních technik.
Osvojí si základy komunikace prostřednictvím znakového jazyka a daktylní abecedy
pro komunikaci s osobami neslyšícími, techniky přístupu k osobám nevidomým,
tělesně postiženým, základy alternativní a augmentativní komunikace pro osoby
s narušenou komunikační schopností apod.
Po skončení podpory realizovaného projektu z finančních prostředků ESF zůstanou
vytvořené kurzy v nabídce programu celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Kurzy je možné a zároveň i vhodné opakovaně
realizovat vzhledem k pochopitelné částečné obměně personálního obsazení
institucí, pro než je projekt určen. Výsledky projektu budou nabídnuty ostatním
regionům ČR. S cílovými skupinami bude kontinuálně dodržován přímý kontakt, dále
bude pokračovat participace na společných akcích žadatele a zainteresovaných
organizací.
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Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce
fyziky na základních a středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0282
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 3 343 580,00
Období řešení: 15. 6. 2006 – 14. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Říha, Ph.D.
E-mail: riha@prfnw.upol.cz
Telefon: +420585634104
Webové stránky projektu: www.ictphysics.upol.cz

Partneři projektu
Střední odborná škola Olomouc, spol. s r. o., Řepčínská 239/101

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na zkvalitnění studijních programů učitelů fyziky v oblasti využití
informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce fyziky. Do cílové skupiny
projektu proto patří nejen současní studenti počátečního vzdělávání učitelství fyziky, ale
i zájemci o další studium včetně kurzů celoživotního vzdělávání z řad pedagogů fyziky na
území dopadu, případně absolventi vysokoškolských programů nepedagogického
zaměření, kteří mají zájem získat pedagogickou způsobilost pro výuku fyziky.
Hlavním cílem projektu je inovace studijních programů učitelství fyziky na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého a vytvoření kurzů dalšího vzdělávání pedagogů fyziky
v oblasti využití ICT ve výuce fyziky. Projekt zahrnuje vybudování moderní učebny
a laboratoře pro vzdělávání učitelů v oblasti využití ICT ve výuce fyziky a realizaci
výukových kurzů pro všechny cílové skupiny.
V učebně je umístěno 12 počítačů s kvalitním připojením k internetu tak, aby bylo
studujícím možné demonstrovat řadu možností pro práci s prostředky ICT v hodinách
fyziky. Tyto možnosti zahrnují základní nástroje pro měření s počítačem (zpracování dat,
řízení procesů), pochopení jejich principu, možností i omezení; základní nástroje pro
modelování a simulace (včetně nástrojů internetu); práce s virtuální laboratoří, zejména
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s applety/physlety, pochopení jejich možností a omezení; práce se vzdálenou laboratoří,
schopnost jejího efektivního využití, porozumění možnostem a omezením; přehled
o vhodném freeware, shareware a software zakoupeným v rámci projektu.
Výsledky projektu lze využít dále pro výuku studentů pedagogického zaměření, a to nejen
oboru fyzika, v oblasti ICT, například ve výuce matematického software studentů
fyzikálních i dalších oborů. Učebna je také využitelná při akcích organizovaných pro
středoškolské studenty a další zájemce o studium fyziky. Mezi tyto akce patří fyzikální
olympiády a soutěže, semináře a prezentace pro učitele a studenty středních škol.

Další informace o projektu
Již uskutečněné kurzy a semináře, které dále pořádáme:
Mathematica & Mathematica CalcCenter ve výuce fyziky
Kurz je zaměřen na základní seznámení s programy Mathematica a Mathematica
CalcCenter 3 firmy Wolfram, s filozofií tohoto programu, se základy jeho obsluhy a s jeho
základními funkcemi a jejich využitím. Součástí kurzu jsou příklady na využití tohoto
programu v řešení fyzikálních a matematických úloh a v prezentaci výsledků fyzikálních
problémů především pro potřeby středních škol. Kurz je vhodný i pro učitele matematiky.
Interaktivní fyzika (Interactive Physics) ve výuce fyziky
Software Interactive Physics umožňuje modelovat, simulovat a zkoumat široké spektrum
fyzikálních jevů. Téměř každý experiment se uživateli podaří modelovat pouze s použitím
myši. V rámci kurzu se účastníci nejen seznámí se základními nástroji tohoto software, ale
budou mít možnost si sami nějaký experiment vymodelovat.
Digitální fototechnika v laboratořích a technických předmětech
Ve dvou seminářích rozsahu cca 3 vyučovacích hodin se účastníci seznámí s možnostmi
využití digitální fototechniky ve výuce především přírodovědných předmětů.
Ukázka software vhodného pro výuku zeměpisu na základních a středních školách
Ačkoliv je projekt určen především pro učitele fyziky, nezapomínáme ani na vyučující
jiných přírodovědných předmětů. Účastníci kurzu určeného pro učitele zeměpisu na
základních a středních školách získají přehled o programech vhodných k výuce zeměpisu.
Další plánované kurzy:
Experiment podporovaný počítačem ve výuce fyziky
Textový editor LATEX pro učitele přírodovědných předmětů
Vzdálený experiment a výuka fyziky
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Příklad využití programu Mathematica pro grafické výstupy využitelné v hodinách fyziky na
střední škole: Výpočet a rozložení intenzity záření v ohybovém obrazci při Fraunhoferově
ohybovém jevu na čtvercovém otvoru. Grafické znázornění výsledků ve formě 3D grafu
a ve formě "fotografie".

1
0.8
0.6
0.4

5

0.2
0
0
-5
0
-5
5
7.5

5

2.5

0

-2.5

-5

-7.5
-7.5

86

-5

-2.5

0

2.5

5

7.5

Ukázka prostředí programu Interactive Physics (Interaktivní fyzika) při modelování pohybu
kosmické sondy v gravitačním poli Země a Měsíce. Práci s programem ocení jak učitelé
při přípravách svých hodin, tak studenti, kteří mohou využít nenáročných ovládacích
prvků.
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Systém psychosociální prevence pro studenty
všeobecného lékařství
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0353
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 7 237 082,00
Období řešení: 15. 6. 2006 – 14. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Marie Raková
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Raková
E-mail: taraprofessionals@yahoo.com
Telefon: 585 633 250
Webové stránky projektu: www.medici-za-sebeprevenci.upol.cz

Partneři projektu
Fakultní nemocnice Olomouc
Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci
TARA Professional, o.p.s.
Motivace – životní styl
Masarykova univerzita

Cíle projektu
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který
tvoří základ pro čerpání podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR na
období 2004 – 2008. Specifickým cílem programu je rozvoj celoživotního učení
prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní
společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů na procesu
vzdělávání. Tento cíl představuje východisko pro Prioritu 3 - Rozvoj celoživotního
učení, Opatření 3.2 - Podporu vývoje terciárního vzdělávání na VŠ, jež usiluje
o navýšení uplatnitelnosti absolventů akreditovaných studijních programů
počátečního a dalšího vzdělávání na trhu práce.
Národní partnerství
Řešitelem a odborným garantem projektu je Ústav sociálního lékařství a zdravotní
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politiky LF UP v Olomouci. Projektový management a koordinaci zabezpečuje
Profesně poradenské centrum FF UP v Olomouci. Partnery projektu jsou Fakultní
nemocnice Olomouc, Spolek mediků LF UP v Olomouci, TARA Professionals,
o.p.s., Motivace - životní styl a Masarykova Univerzita, Ústav psychologie MU.
Projekt a jeho zaměření
Společnost staví lékařskou profesi trvale na špici žebříčku společensky prestižních
povolání, zároveň ale neodpouští její případná selhání a pochybení. Tlak na lékaře
vyvíjejí i další aspekty této profese - komplikované sladění profesního a rodinného
života, ekonomická nestabilita, mediální a společenská kontrola, vysoká očekávání
pacientů, emoční zátěž, agresivní chování ze strany veřejnosti/pacienta,
administrativní náročnost, nutnost celoživotního vzdělávání atd. Výzkumy tak
poukazují na vysoké riziko stresu, syndromu vyhoření a zvýšené psychické
náročnosti, které jsou lékaři a lékařky velmi často vystaveni.
Projekt reaguje na nedostatek odborných praktických znalostí a dovedností
a dovedností psychosociálního charakteru identifikovaných u studentů a absolventů
všeobecného lékařství, které by jim pomohly zvládat výše uvedené skutečnosti
a optimalizovaly jejich integraci na trhu práce a následné fungování v pracovním
prostředí.
Hlavním výstupem projektu je vytvoření systému psychosociální prevence ve
smyslu zavedení nových vzdělávacích/tréninkových modulů zaměřených na
rozvoj psychosociálních kompetencí do studijních osnov magisterského
studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci. Projekt tak zohledňuje
dosud neadekvátní reflexi této problematiky v kurikulu studia všeobecné medicíny.
Dosažení tohoto výstupu předchází mapování potřeb cílové skupiny - studentů
4. a 5. ročníku oboru Všeobecné lékařství v oblasti psychosociální prevence
prostřednictvím dotazníkového šetření, na které dále naváže školení lektorů, vývoj
metodologie vzdělávacích/tréninkových modulů a jejich testování/validace v letním
semestru 2008.
Období realizace

9

15. června 2006 – 14. června 2008
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Cíle projektu
9
9
9
9
9
9

Rozvinout a zlepšit psychosociální kompetence studentů magisterského
studijního programu Všeobecné lékařství LF UP v Olomouci
Optimalizovat uplatnění absolventů magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství na trhu práce
Vytvořit nové metodologické přístupy v získávání psychosociálních
kompetencí
Vytvořit inovativní akreditovaný modulový systém psychosociální prevence
včetně tvorby vzdělávacích/tréninkových opor pro výuku a výcvik studentů
4. až 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné lékařství
Zvýšit povědomí o důležitosti psychosociálních dovedností
Podpořit teze rovného přístupu v lékařském prostředí s důrazem na gender
a multikulturalismus

Cílové skupiny
9

Hlavní cílová skupina
Studenti 4. až 6. ročníku magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství LF UP v Olomouci

9

Vedlejší cílová skupina:
Lektoři vzdělávacích/tréninkových modulů
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Výstupy projektu
9

9
9

9
9
9

Závěrečná zpráva z výzkumného šetření/situační analýzy psychosociálních
kompetencí studentů 4. a 5. ročníku magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství se zřetelem na identifikaci obav a strachů spojených
s nástupem do zaměstnání
Sonda poptávky po preferovaném obsahu a formě vzdělávacích/tréninkových
modulů zaměřených na rozvoj psychosociálních kompetencí
Odborný lektorský tým vyškolený v rámci dlouhodobých a krátkodobých
vzdělávacích programů, který povede vyvinuté vzdělávací/tréninkové moduly
zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí (pedagogové LF UP
v Olomouci a lékaři/psychologové Fakultní nemocnice Olomouc, kteří mají
hlubší profesní zájem o psychosociální problematiku)
Krátkodobý vzdělávací program - kurz Inspirace k lektorské práci
Metodologie vytvořená ke vzdělávacím/tréninkovým modulům
Validované vzdělávací/tréninkové moduly, jejichž testování bude realizováno
na skupině cca 260 studentů 4. až 6. ročníku magisterského studijního
programu Všeobecné lékařství v letním semestru 2008:

Didaktické metody modulů:
verbální - individuální a týmové prezentace, osobní scénář, diskuse, dialogy;
ilustrativní - případové studie, příběhy, modelové situace, hraní rolí, simulace,
psychohry, kazuistika; projekční - kresebné projevy; participativní skupinová/týmová práce, brainstorming, ohniskové skupiny, coaching, selfassessment, video-záznamy; zážitkové/prožitkové techniky - balintovské skupiny,
relaxace; samoučení - e-learning, aktualizace osobního portfolia.
Výstupy projektu budou přenositelné také na lékařské fakulty dalších českých
univerzit či oborově relevantní instituce.
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Inovace studia biochemie prostřednictvím
e-learningu
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0407
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 2 698 325,00
Období řešení: 15. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
E-mail: pavel.pec@upol.cz
Telefon: 585 634 920
Webové stránky projektu: ebiochemie.upol.cz

Partneři projektu
Sdružení CEPAC Morava

Cíle projektu
Cílem projektu je zlepšení úrovně znalostí studentů biologických a chemických
oborů v oblasti biochemie a tím zvýšení možností jejich uplatnění na trhu práce.
Cílem projektu je vytvoření e-learningového prostředí pro podporu výuky předmětu
základy biochemie v bakalářských studijních oborech biochemie, molekulární
a buněčná biologie, aplikovaná chemie, systematická biologie a ekologie, chemie,
management v chemii, ekochemie, biofyzika a v učitelských studijních oborech
chemie – biologie, chemie – matematika, chemie – fyzika, chemie – geografie,
chemie – geologie a ochrana životního prostředí. E-learningové prostředí bude
realizováno formou webové aplikace a veřejně dostupného portálu; součástí budou
digitalizované videozáznamy přednášek prezenčního studia.
Při řešení projektu bude vytvořeno osm vzdělávacích modulů, které budou
využívány při výuce předmětu základy biochemie ve výše uvedených studijních
oborech.
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Další informace o projektu
Moduly: Aminokyseliny, peptidy a proteiny. Biokatalýza. Metabolismus sacharidů.
Metabolismus lipidů. Centrální metabolické dráhy. Katabolické reakce proteinů.
Fotosyntéza. Nukleové kyseliny a proteosyntéza.
Moduly budou obsahovat: Osnovu. Digitalizované záznamy přednášek, demostrací
a experimentů zpracované do formy tzv. webcastů. Soubor prezentačních snímků
(tzv. slidů typu PowerPoint). Seznam odkazů do literatury a na internetové stránky.
Testy znalostí.
Webcast tvoří klíčovou část výukového modulu. Webcast je strukturovaná
prezentace, spustitelná on-line z internetu prostřednictvím běžného internetového
prohlížeče.
Tyto výukové pomůcky budou pilotně ověřeny formou prezentační výuky na 140
studentech Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Po ověření výsledků výuky bude
výuková pomůcka umístěna na veřejné internetové adrese, kde bude zdarma
přístupná široké studentské a odborné veřejnosti. Pomůcka tak bude přístupná pro
studenty ostatních vysokých škol a fakult, kde je součástí studia předmět biochemie.
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Moderní metody výuky základů chirurgie pomocí
e-learningu
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0409
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 3 180 776,67
Období řešení: 14. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.
E-mail: Miloslav.Duda@fnol.cz
Telefon: 588 442 960
Webové stránky projektu: http://www.upol.cz/fakulty/lf/veda-vyzkumpublikace/projekt-esf-moderni-metody-vyuky-zakladu-chirurgie-pomoci-e-learningu/

Partneři projektu
Sdružení CEPAC Morava

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně znalostí a praktických dovedností studentů
medicíny ve všeobecné chirurgii v rozsahu obecné chirurgie neboli tzv. chirurgické
propedeutiky. Cílem projektu je sestavit výukové pomůcky, které zahrnují obecné
základy a principy chirurgie, jejichž zvládnutí je předpokladem studia speciálních
oblastí chirurgie a dalších nástavbových chirurgických oborů. Konkrétně se bude
jednat o seskupení pomůcek do jednotlivých ucelených odborných bloků s možností
vzájemných odkazů a přechodů mezi jednotlivými tématy:
- definice, historie a členění chirurgie;
- vyšetření chirurgického nemocného;
- asepse a antisepse, infekce v chirurgii;
- nauka o ranách a obecná traumatologie, šok;
- předoperační vyšetření a příprava k operaci;
- základní chirurgické výkony, technika a taktika operací;
- pooperační péče;
- krevní převody a výživa;
- anestezie a resuscitace;
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- obecná onkochirurgie;
- posudková činnost, právní zodpovědnost v chirurgii a další témata.
Výukové pomůcky budou umístěné na internetový vzdělávací a e-lerningový portál
a budou přístupné široké studentské i lékařské veřejnosti.

Další informace o projektu
Výuka všeobecné chirurgie má proti jiným klinickým oborům svá specifika
spočívající hlavně v potřebě nácviku práce s chirurgickým instrumentariem. Zde je
nutno, aby student nejen aktivně trénoval daný chirurgický úkon, ale aby měl
dostatek vizuálních vzorů pro tento nácvik. Všeobecným celoevropským trendem je,
aby student opouštějící studium všeobecného lékařství, byl schopen sám provést
základní drobný chirurgický zákrok.
Při vyhodnocení vědomostí studentů na Lékařské fakultě UP Olomouc i ostatních
lékařských fakultách pomocí multichoice testu zjišťujeme, že úroveň znalostí
a především základních praktických dovedností není u všech studentů optimální.
Hlavními nedostatky současných výukových metod jsou:
- vzhledem k velkému počtu studentů ve skupinách a prostorovým možnostem
nelze všem studentům prakticky demonstrovat postup při chirurgických
výkonech, chirurgickou techniku, nástroje, vyšetřovací postupy a provádět
názorné ukázky v paraklinických vyšetřeních;
- učební materiály pro chirurgickou propedeutiku nejsou dostatečně zaměřeny na
praktické zvládnutí dané problematiky;
- velký problém vidíme v nedostatku obrazové dokumentace a demonstračních
videí;
- dále je podceňován význam a možnost konzultací studenta s vyučujícím nad
rámec vyučovací doby;
- v současné době jsou organizačně těžko zvládnutelné opakované konzultace
studenta s vyučujícím (zejména ve zkouškovém období, eventuálně pro vzdáleně
dojíždějící studenty atp.).
Klíčové aktivity realizace:
1. Návrh struktury a metodiky tvorby výukových pomůcek
2. Tvorba osnov nově vznikajících modulů
3. Tvorba metodik nově vznikajících modulů
4. Tvorba distančních výukových textů nově vznikajících modulů
5. Tvorba videosekvencí praktických zákroků pro nově vznikající moduly
6. Tvorba znalostních textů nově vznikajících modulů
7. Konverze znalostních textů a testů do stanovených technologií, umístění na
portál, testování systému
8. Revize a úprava studijních textů, testů a videosekvencí
9. Úprava a správa Vzdělávacího a e-learningového portálu, instalace výukových
pomůcek
10. Tvorba informačního webu projektu
11. Realizace kurzu, způsob organizace kurzu, vyhodnocení kurzu
12. Monitoring formálních náležitostí, průběžné a závěrečná zpráva
13. Publicita, propagace projektu
14. Závěrečné vyhodnocení úspěšnosti projektu, odborná tisková konference
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Inovace předmětů zaměřených na využívání
moderních informačních a komunikačních
technologií ve výuce
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0416
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 1 654 150,00
Období řešení: 19. 12. 2006 - 30. 06. 2008
Hlavní řešitel: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Kontaktní osoba: PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.
E-mail: dostalj@pdfnw.upol.cz
Telefon: +420 739249125
Webové stránky projektu: http://mict.upol.cz

Partneři projektu
AutoCont, a.s. – pobočka Olomouc

Cíle projektu
Projekt je zaměřen na komplexní řešení aktuálních potřeb pregraduálního
a celoživotního vzdělávání učitelů základních a středních škol vyvstávajících ze
současného rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich pronikání do
vzdělávání.
Jelikož již zanedlouho učitelé při výkonu svého povolání pouze s tradičními
pomůckami (klasická tabule, zpětný projektor atp.) nevystačí, reaguje proto projekt
na tuto skutečnost vytvořením podmínek zabezpečujících náležitou přípravu nejen
budoucích učitelů (studentů učitelských oborů), ale i učitelů z praxe. Projekt tak
v souladu s aktuálními trendy reaguje žádoucím směrem na požadavky
pedagogické praxe v kontextu s explozivním vývojem moderních informačních
a komunikačních technologií
implementovaných
do
vzdělávání. Jak vyplývá ze
zahraničních
výzkumů,
využívání nejmodernějších ICT
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ve vzdělávání se v relativně krátké době dotkne i učitelů, kteří již v praxi působí,
a proto projekt na tuto skutečnost reaguje vytvořením kurzů celoživotního
vzdělávání, které budou s ohledem na požadavky cílové skupiny indikované
prostřednictvím dotazníkového šetření realizovány formou e-learningu.
Základním smyslem projektu je inovovat kurikulum předmětů zaměřených na
využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce s akcentem na
výrazně praktický, aplikační a aktivizační charakter. Vedle inovace stávajících
předmětů je jedním z cílů projektu vytvoření nového předmětu s obsahem
zaměřeným zejména na informačně-administrativní školské systémy a e-twinning.
S tím úzce souvisí inovace vybavení učebny odpovídajícími informačními
a komunikačními technologiemi. Součástí projektu je rovněž vytvoření sylabů,
multimediálních studijních opor a zajištění kvalifikovaného personálu pro výuku.
Za významný cíl projektu je možné považovat i uspořádání mezinárodní vědeckoodborné konference INFOTECH 2007 – moderní informační a komunikační
technologie
ve
vzdělávání
(http://infotech.upol.cz), která se
bude konat 11. září 2007 na PdF
UP v Olomouci. Projekt taktéž
přispěje k vědomostně-dovednostnímu rozvoji cílové skupiny v oblasti ICT
pořízením odborné literatury, kterou bude možné podle potřeby zapůjčit a studovat.

Další informace o projektu
Cílové skupiny:
Pregraduální studenti učitelských studijních oborů
Učitelé z praxe (celoživotní vzdělávání)
Přínos pro cílovou skupinu:
Moderní informační a komunikační technologie aplikované do výuky ji jako celek
bezesporu výrazným způsobem ovlivňují. Jde o to, jak učitelé k moderním ICT
přistupují a jak je do výuky dokáží metodicky zakomponovat, z čehož logicky
vyplývá jejich pozitivní či negativní vliv. V praxi totiž neplatí rovnice: moderní ICT
+ výuka = efektivnost, ale: moderní ICT + výuka + správné metodické využití
= efektivnost. Právě na tento problém reaguje řešený projekt a zaměřuje se na
oblast správného metodického zakomponování moderních ICT do výuky. Učitelé se
v budoucnu při výkonu svého povolání bez moderních informačních
a komunikačních technologií zákonitě neobejdou, což vyplývá i ze strategických
dokumentů ČR, a proto je nutné vytvořit podmínky pro náležitou odbornou přípravu.
Nejaktuálnější zahraniční výzkumy ukazují, že využívání moderních ICT při výuce
se zanedlouho ve větším měřítku rozšíří i v českém školství, a proto projekt zavádí
inovační prvky do pregraduální výuky a rovněž vytváří dva akreditované kurzy
celoživotního vzdělávání.
V případě pregraduálních studentů dojde po absolvování předmětů ke zvýšení
kvality jejich vzdělání a odborné připravenosti pro výkon učitelského povolání.
Budou tak moci lépe reagovat na současné požadavky moderní edukace. Naopak
účastníci kurzů, kteří již v pedagogické praxi různou dobu působí, budou mít
jedinečnou možnost dále rozvíjet svou odbornou kvalifikační úroveň. Výrazně se
účinek kurzů projeví zejména u starších učitelů, u kterých jsou stále se zrychlujícím
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celostním vývojem společnosti vytvořeny bariéry pro využívání
moderních informačních a komunikačních technologií ve
výuce. Na základě získaných vědomostí a dovedností tedy
budou moci využívat veškerý potenciál, který tyto moderní
prostředky zakomponované do výuky poskytují. Absolventi
kurzů (předmětů) získají praktické znalosti a dovednosti, které
jim napomohou lépe se uplatnit na současném trhu práce a efektivněji využít
dosažené vzdělání.
Zapojení cílových skupin:
Cílová skupina bude představována prezenčními studenty učitelských studijních
programů v počtu 600 a účastníky kurzů celoživotního vzdělávání v celkovém počtu
250. Kurzy celoživotního vzdělávání budou s ohledem na požadavky účastníků
realizovány formou e-learningu především z důvodů přístupnosti studijních materiálů
kdykoliv a odkudkoliv.
Místo realizace projektu:
Místem realizace projektu je Katedra technické a informační výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého. Na tomto pracovišti jsou pro plnění vytyčených cílů
k dispozici tři moderní učebny vybavené špičkovou výpočetní technikou.
Konference INFOTECH 2007:
Hlavním cílem konference je vytvořit účastníkům mezinárodní prostor pro získání
nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti využívání moderních informačních
a komunikačních technologií ve výuce. Konference je určena zejména pedagogickovědeckým pracovníkům vysokých škol zajišťujícím výuku v oblasti ICT, ale taktéž
i pro pedagogy základních, středních a speciálních škol. Vítáni jsou rovněž účastníci
z řad studentů magisterských a doktorských studijních programů. Záštitu nad
konáním konference převzala děkanka Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.
Libuše Ludíková, CSc., vědeckým garantem je prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
Smyslem konference je podpořit aktivní spolupráci sesterských pracovišť v ČR
i zahraničí a umožnit navázat kontakty mezi pedagogickými pracovníky na různých
úrovních vzdělávání. Konference poskytuje prostor pro diskusi aktuálních problémů,
jejich analýzu a vymezení dalších postupů a cest jejich řešení. Díky finanční
podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky jsou
vytvořeny unikátní podmínky nejen pro účast pedagogů a vědeckých pracovníků
z evropských a mimoevropských zemí, ale zejména i studentů doktorských
studijních programů.
Z konference bude vydán lektorovaný sborník s ISBN s výtahy přednášek
pozvaných přednášejících a příspěvky účastníků konference. Ve sborníku mohou
publikovat své příspěvky i účastníci, kteří nemají možnost zúčastnit se konference
osobně. Sborník bude pro registrované účastníky po konání konference k dispozici
volně ke stažení na webu konference. Dále bude v tištěné formě k dispozici
prostřednictvím hlavních knihoven v ČR. Konference je zaměřena na následující
tematické okruhy:
 aktuální trendy ve využívání ICT ve výuce,
 využívání ICT při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů na základních
 a středních školách (matematika, biologie, chemie, fyzika, dějepis, český
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jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova, technická výchova, hudební výchova
atd.),
 využívání ICT ve vysokoškolském vzdělávání (technické, přírodní,
ekonomické, společensko-vědní, lékařské aj. obory),
 informačně-administrativní systémy pro základní, střední a vysoké školy,
 e-learning a tvorba distančních opor,
 projektové vyučování s využitím ICT, přínosy programu e-twinning,
 internet a multimédia,
 využití ICT ve volném čase,
 rozvoj informační gramotnosti v 21. století,
 Linux a open source software ve vzdělávání,
 ICT v podnikovém vzdělávání,
 knihovnické informační systémy,
 recenze nových publikací a učebnic z oblasti ICT.
Více informací o konferenci je uvedeno na pozvánce, která je dispozici na DVD
přiloženém k této publikaci nebo na webu konference.
Modernizované obsahy inovovaných předmětů:
V následujícím jsou uvedeny stručné obsahy inovovaných předmětů. Více se
o předmětech a procesu jejich inovace lze dovědět z dokumentů přiložených na
DVD, jež je součástí této publikace, nebo z webových stránek projektu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Počítač ve vzdělávání
Bezpečnost při práci s počítačem
Sestava počítače pro výuku
Role počítače ve vzdělávání
Didaktické počítačové programy I
Didaktické počítačové programy II
Didaktické počítačové programy III
Internet ve vzdělávání
Výuková prezentace
Uživatelské rozhraní MS Office PowerPoint 2003
Tvorba výukové prezentace I
Tvorba výukové prezentace II
Tvorba výukové prezentace III
Samostatná práce
Samostatná práce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Ergonomické zásady při práci s PC
Informační systémy pro administrativu školy
Administrativní systém Bakaláři I
Administrativní systém Bakaláři II
Zpracování digitálního videa I
Zpracování digitálního videa II
Práce s digitálním obrazem
e-Learning a m-Learning
Virtuální počítač ve výuce
eTwinning
Vhodné nástroje pro eTwinning
Projekty a eTwinning
Samostatná práce
Samostatná práce
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Kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich
výsledku v praxi
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0418
Název programu podpory: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
Celkové náklady projektu: 1 827 850,00
Období řešení: 01. 01. 2007 - 30. 06. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Gabriela Pokorná
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Pokorná
E-mail: gabriela.pokorna@upol.cz
Telefon: 585 631 403
Webové stránky projektu: www.psup.cz

Cíle projektu
Cílem projektu je vytvořit kurz Řízení výzkumu a vývoje a využití jejich výsledků
v praxi a realizovat 2 pilotní běhy tohoto kurzu. Kurz bude strukturován do 5ti na
sebe navazujících modulů:
¾ Financování výzkumu a vývoje (modul A)
¾ Projektový management zaměřený na výzkum a vývoj (modul B)
¾ Právní ochrana výsledku výzkumu a vývoje (modul C)
¾ Podnikání ve výzkumu a vývoji (modul D)
¾ Spin-off firma (modul E)
Cíl projektu je tedy směrován do oblasti rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu
a vývoje, a to prostřednictvím vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků
a studentů – potenciálních budoucích vědců a výzkumníků. Globálním cílem je pak
napomoci uplatnitelnosti absolventů VŠ na trhu práce a zvýšení odborné úrovně
pracovníků vědeckých a výzkumných institucí. V rámci realizace pilotních běhů
kurzů budou účastníci seznámeni s pravidly a možností financování výzkumu
a vývoje. Dále se budou věnovat základům projektového managementu
zaměřeného na výzkum a vývoj, což je oblast v České republice dosud
nedoceněná, avšak hrající klíčovou úlohu při zvyšování výkonnosti výzkumu
a vývoje. Nedílnou a významnou součástí kurzu bude i seznámení účastníku
s možnostmi a pravidly právní ochrany výsledku výzkumu a vývoje, poněvadž tato
problematika je s aplikací výsledku výzkumu a vývoje úzce spjata. Účastníkům
kurzu budou rovněž poskytnuty informace o příležitostech spojených s podnikáním
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ve výzkumu a vývoji, o světových trendech v této sféře, a o základních pravidlech
pro podnikání. Bližší pozornost bude poté věnována spin-off firmám, jejich vzniku,
rozvoji, financování. Tato část kurzu týkající se podnikání bude obsahovat i prvky
motivující uchazeče ke vstupu do podnikatelské sféry a k založení vlastní firmy.
Všechny moduly budou provázány s praxí, budou obsahovat dostatek konkrétních
příkladů, aby absolventi kurzu nebyli vybaveni pouze teoretickými znalostmi, ale aby
pro ně bylo snazší aplikovat a využít své poznatky v praxi.

Další informace o projektu

Již dlouhodobě je pociťována potřeba rozšíření vzdělání a kvalifikace pracovníků ve
vědě a výzkumu i o manažerské schopnosti a dovednosti. Mnoho špičkových
vědeckých pracovišť pociťuje potřebu lépe financovat, propagovat a „prodávat“ svou
práci. Na rozvoj těchto manažerských dovedností jsou zaměřeny moduly A, B, C
(Financování výzkumu a vývoje, Projektový management zaměřený na výzkum
a vývoj, Právní ochrana výsledků výzkumu a vývoje). Stejně tak je nutné zvýšit
provázanost vědy s praxí, seznámit odbornou veřejnost s možnostmi uplatnění
vědeckých poznatků ve zkvalitnění výroby a služeb. Projekt se zaměřuje jednak na
stávající pracovníky vědy a výzkumu, jednak na studenty vysokých škol. Kurz
vytvořený v rámci tohoto projektu proškolí tyto cílové skupiny a bude je motivovat
k zapojení se do komerčního využívání výsledku vědy prostřednictvím podnikání ve
vědě a výzkumu. K tomuto účelu jsou určeny moduly D, E (Podnikání ve výzkumu
a vývoji, Spin-off firma). Zaměření se na studenty vysokých škol odráží potřebu
vychovávat a vzdělávat novu generaci vědeckých pracovníků a podnikatelů ve vědě
a výzkumu, která bude mít blíže k praxi a bude intenzivněji a flexibilně využívat
dosaženého pokroku ve vědě.
Absolventi kurzu, především studenti, získají znalosti a dovednosti, které jim
napomohou se lépe uplatnit na trhu práce a lépe využít dosažené vzdělání.
Pracovníci institucí pro výzkum a vývoj zase uplatní nabyté znalosti a dovednosti ve
své práci a pomohou tak zvýšení výkonnosti a efektivnosti svých pracovišť.
Zapojení cílových skupin:
Cílová skupina bude do projektu zapojena přímo – v rámci 2 běhů pilotních kurzů
dojde k proškolení této cílové skupiny. Kapacita kurzu bude 20 – 25 účastníků/kurz.
Množství účastníků bude omezeno, poněvadž práce s menší skupinou je
efektivnější a kurz tak bude více interaktivní. Toto omezení počtu účastníků na
jeden kurz bude vyváženo opakováním kurzu 2x a pokračováním realizace kurzu
i po skončení financování projektu z prostředků. Zájemci o absolvování kurzu budou
hledáni jednak v akademické obci a mezi studenty, jednak mezi pracovníky

101

vědecko-výzkumných institucí v regionu. Studentům bude kurz nabízen jako
volitelný předmět, pracovníkům jako další vzdělávání.
Jelikož se jedná o kurz určený především vědeckým pracovníkům, kteří jej budou
absolvovat při zaměstnání, je nezbytné zvolit takovou formu studia, která jim umožní
samostatně si plánovat svůj studijní režim. Kurz bude probíhat s využitím
informačních a komunikačních technologií. Ke každému z 5ti modulů proběhne
jednodenní seminář (6 hodin), kde budou účastníci seznámeni se základními
informacemi týkajícími se dané problematiky a budou jim předány studijní materiály.
Výukové moduly budou pro účastníky kurzu rovněž přístupné na webových
stránkách projektu. V průběhu studia jim bude k dispozici lektor, na kterého se
budou moci obracet s dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu a formou osobních
konzultací. Každý modul bude mít svého lektora, který v době konání kurzu bude
mít pravidelné konzultační hodiny pro účastníky kurzu. Dotazy účastníků kurzu
a odpovědi na ně budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu
tak, aby byly přístupné i ostatním účastníkům kurzu.
Studium každého modulu bude završeno testem znalostí, který bude probíhat
interaktivně prostřednictvím internetu. Po skončení kurzu bude úspěšným
absolventům vystaven certifikát o absolvování kurzu.

O projektu v kostce:
Kurz je realizován Projektovým servisem UP a jeho cílem je vzdělávat vědeckovýzkumné pracovníky a studenty v oblasti řízení výzkumu a vývoje a v aplikaci jejich
výsledků v praxi. Kurz se skládá z pěti tematicky navazujících modulů.
Průběh kurzu
Ke každému modulu proběhne jednodenní workshop. Studijní materiály budou pro
účastníky kurzu rovněž přístupné na webových stránkách. V průběhu studia bude
účastníkům k dispozici lektor, na kterého se budou moci obracet s dotazy
prostřednictvím e-mailu a formou osobních konzultací. Účastníci kurzu obdrží
certifikát o absolvování kurzu.
Pro koho je tento kurz určen?
9 Akademičtí pracovníci UP
9 Studenti prezenčního a kombinovaného studia UP
9 Studenti doktorského studia
Co získají účastníci kurzu?
9 Poznatky v oblasti řízení výzkumu a vývoje
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Základní přehled v otázkách financování a managementu výzkumných
projektů
9 Právní povědomí o ochraně výsledků výzkumu a vývoje
9 Přehled o možnostech podnikání v oblasti výzkumu a vývoje
9 Studijní materiály
9 Certifikát o absolvování
9 Jako bonus obdrží všichni účastníci propagační předměty ESF
Kurz bude probíhat ve dvou termínech:
1. pilotní kurz:
září – listopad 2007
2. pilotní kurz:
únor – duben 2008
9

SCHÉMA KURZU
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E-learningová podpora výuky patologické fyziologie
na lékařské fakultě Univerzity Palackého
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0438
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 3 659 530,00
Období řešení: 15. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
E-mail: vesely@tunw.upol.cz
Telefon: 586 632 501-2
Webové stránky projektu: http://epatfyz.upol.cz

Partneři projektu
Sdružení CEPAC Morava

Cíle projektu
Cílem projektu je vytvoření e-learningového prostředí pro podporu výuky předmětu
Patologické fyziologie v lékařských i nelékařských zdravotnických studijních oborech
pěstovaných na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
E-learningové prostředí bude realizováno formou webové aplikace a veřejně
dostupného portálu; součástí budou i digitalizované ozvučené videozáznamy
přednášek studia. Prostředí pokryje základní kapitoly výuky předmětu Patologická
fyziologie.
Při řešení projektu vytvoříme celkem 10 základních vzdělávacích modulů:
- Vnitřní prostředí
- Hemostáza
- Zánět, reaktivní volné radikály, kalciová hypotéza
- Kardiovaskulární systém
- Ledviny
- Respirace
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-

Gastrointestinální systém
Energetická rovnováha
Endokrinologie
Nervový systém

E-learningové prostředí obsahující textově a graficky zpracované lekce
a digitalizované video prezentace přednášek budou spustitelné on-line z internetu
prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Prostředí bude vybaveno
vyhledávacím aparátem pro klíčová slova a snímky s následnou navigací. Odkazy
pokryjí hlavní doplňující zdrojové a studijní materiály pro dané heslo, snímek anebo
část přednáškové prezentace.

Další informace o projektu
Po ověření výsledků ve výuce bude vytvořené prostředí umístěno na veřejnou
internetovou adresu, kde bude zdarma přístupné široké studentské, odborné i laické
veřejnosti.
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Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem
na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci
mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0450
Název programu podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách
Celkové náklady projektu: 5 040 500,00
Období řešení: 19. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Marek Lapčík, Ph.D.
Kontaktní osoba: Marek Lapčík
E-mail: lapcik@websmart.cz
Telefon: 776 057 067
Webové stránky projektu: www.upmedia.cz

Partneři projektu
Česká televize, Televizní studio Ostrava
NetCentrum, s.r.o.

Cíle projektu
Základní cíle projektu:
1. Analýza současného stavu mediálního prostředí a jeho potřeb. Cílem je
vytvoření takového profilu absolventa, který zvýší jeho uplatnitelnost na trhu
práce.
2. Inovace studijního programu v souladu se standardy a požadavky současné
mediální praxe, která zahrnuje:
- Cyklus workshopů. Tradiční formy výuky budou důsledně propojeny s praxí
uspořádáním cyklu workshopů vedených mediálními odborníky. Workshopy
budou sledovat jednotlivé specializace a profilové linie studia (žurnalistika
psaná, rozhlasová, televizní, internetová, fotožurnalistika, DTP).
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- Cyklus přednášek. Související cyklus přednášek zasadí problematiku do
širšího rámce (tím se spojí jak aktuální požadavky mediální praxe, tak
nejmodernější poznatky z oblasti teoretické reflexe činnosti médií).
- Vybudování multifunkčního studia a knihovny. Ve studiu si budou studenti při
praktickém nácviku osvojovat dovednosti potřebné k pozdější praxi
v elektronických médiích (TV a videožurnalistika, rozhlasová žurnalistika).
Knihovna posluchačům oboru zpřístupní odbornou literaturu k dané
problematice (tematicky směřovanou na rozvoj jednotlivých kompetencí
a obecnou mediální gramotnost posluchačů).
- Vytvoření a zprovoznění multimediálního portálu. Portál bude místem, kde se
budou prezentovat výsledky studentských prací všech specializovaných
kurzů. Bude fungovat jako cvičné médium simulující reálné fungování
skutečných médií, což zefektivní výuku, posílí její praktickou rovinu, zvýší
interakci studentů a rovněž umožní průběžné zveřejňování studentských
prací na internetu. Studenti tak současně budou moci své práce prezentovat
potenciálním zaměstnavatelům. Na portálu budou zveřejňovány všechny typy
komunikátů (od novinových článků až po rozhlasové a televizní reportáže),
které studenti během studia vytvoří.
3. Propojení výuky s následnou praxí a stážemi ve vybraných médiích. Tato část
projektu bude probíhat prostřednictvím spolupráce s partnerskými mediálními
institucemi (Česká televize a internetový deník Aktuálně.cz). Toto propojení
s konkrétními médii zajistí, aby obsah jednotlivých předmětů (teoreticky
i prakticky zaměřených) reflektoval i nejnovější trendy v mediálním prostředí.
Důraz bude kladen zejména na nastupující digitalizaci a následné proměny
mediálního trhu.

Další informace o projektu
Mediální prostředí je jednou z nejdynamičtěji se vyvíjejících oblastí společnosti,
studium oboru žurnalistika proto musí reflektovat aktuální proměny mediální sféry
související zejména s nástupem nových technologií (digitalizace, internetová
žurnalistika atd.).
Tradiční formy vzdělávání za tímto vývojem logicky zaostávají, proto se katedra
žurnalistiky snaží hledat nové způsoby, jak studenty připravit na proměňující se
podmínky pracovního trhu.
Projekt nazvaný „Inovace studijního programu žurnalistika s ohledem na aktuální
stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální
gramotnosti“ je koncipován tak, aby proměny mediálního prostředí co nejvíce
reflektoval.
Smyslem projektu je inovace, ale i zkvalitnění stávajícího studijního programu oboru
žurnalistika, což prakticky znamená vytvořit takové podmínky studia, jež zvýší
kompetence a znalosti absolventů a povedou k jejich snazšímu budoucímu
uplatnění v praxi.
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Zkvalitnění jazykově-odborné a metodické přípravy
studentů učitelského studia
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.3/0451
Název programu podpory: Rozvoj učitelských studijních programů
Celkové náklady projektu: 2 427 888,60
Období řešení: 14. 12. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: PhDr. Olga Vítkovská
Kontaktní osoba: PhDr. Olga Vítkovská
E-mail: olga.vitkovska@upol.cz
Telefon: 585 634 998
Webové stránky projektu: kcj.upol.cz

Cíle projektu
1) Primárním cílem projektu je zajistit, aby studenti PřF UP, kteří studují magisterské
obory v učitelských studijních programech, matematika, fyzika, chemie, biologie
a geografie, měli kvalitnější přípravu na svou budoucí profesi, a tím snazší uplatnění
na trhu práce.
2) Dalším cílem projektu je zkvalitnit přípravu studentů ve dvou směrech, jazykovém
a metodickém. Chceme, aby studenti učitelských oborů byli vybaveni jazykově
stejně dobře jako studenti odborného studia, kde byl zatím důraz na znalost cizích
jazyku větší. Tím, že umožníme studentovi získat znalost angličtiny ve svém oboru,
docílíme toho, že budeme mít kvalitnější pracovní síly pro školskou praxi, kde je
vyučujících cizích jazyků stále nedostatek. Odborník se znalostí cizího jazyka má
vetší potenciál spolupracovat se zahraničím, dále se vzdělávat bez omezení
jazykovou bariérou, je tedy kvalitnějším lidským zdrojem pro školskou praxi.
3) Kromě jazykového aspektu je projekt směřován k získávání poznatků z metodiky
výuky přírodovědných předmětů u nás a v zahraničí. Studentům předmět přinese
přehled o tom, co a hlavně jak se učí v anglicky mluvících zemích v porovnání
s praxí u nás. Cílem v tomto směru je poskytnutí znalostí, které povedou
k vědomému uplatňování efektivních metod při výuce přírodovědných předmětů.
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Další informace o projektu
Cílovou skupinou projektu jsou studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, kteří studují přírodovědné předměty v učitelském směru.
Jedná se o stávající studenty magisterského studia učitelských programů, a to
studenty oboru: Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Geografie.
Projekt Zkvalitnění jazykově-odborné a metodické přípravy studentů učitelského
studia směřuje k vytvoření kvalitních sylabů pro zavedení předmětu :
- Metodika výuky matematiky v angličtině,
- Metodika výuky fyziky v angličtině,
- Metodika výuky chemie v angličtině,
- Metodika výuky biologie v angličtině,
- Metodika výuky geografie v angličtině.
V současné době studenti výše uvedených oborů učitelského studia mají
ve společném základu zařazen cizí jazyk na úrovni mírně – středně pokročilý, což
v praxi znamená jeden, maximálně dva roky studia obecné angličtiny v bakalářském
programu. Cílem našeho projektu je obohatit přípravu studentů magisterského
studia o možnost pokračovat ve studiu angličtiny v rovině odborné podle zaměření
svého studia. V r. 2006/07 se plánuje přijetí cca 200 studentů různých kombinací
v učitelském studiu. Kvantita studentů vyžaduje i kvalitní přípravu jejich jazykové
výuky. Jde nám o to, aby absolventi učitelských oborů byli schopni komunikovat
s kolegy z cizích zemí o otázkách pedagogických a odborných, aby byli schopni číst
a čerpat informace ze zdrojů v angličtině prostřednictvím internetu, aby byli schopni
využívat odborných materiálů v angličtině. Protože jsou cílovou skupinou studenti
učitelského studia, bude projekt používat jako prostředek k dosažení cílů studijní
materiály britských škol, učebnice a osnovy, informační zdroje pro učitele odborných
předmětů, které jsou přístupné na internetu, a videozáznamy z hodin uvedených
předmětů vedených v angličtině.
Využívání odborného jazyka a zaměření se na metodiku výuky přírodovědných
předmětů pomůže rozvinout znalosti a dovednosti ve dvou směrech (jazyk
a metodika výuky), přičemž oba směry napomáhají zkvalitnění pedagogických
schopností v budoucím pracovním životě. Předpokládáme, že nejlepší z našich
studentů se budou moci uplatnit na bilingvních gymnáziích nebo budou schopni se
posléze uplatnit jako odborní asistenti na VŠ, v každém případě budou mít širší
rozhled při uplatnění na ZŠ a SŠ.
Projekt zajistí, že studenti PřF UP oborů učitelského směru budou mít výrazně lepší
předpoklady pro uplatnění na trhu práce:
- vybaví studenty znalostí odborné angličtiny vlastního oboru,
- umožní studentům zvládnout principy metodiky výuky svého předmětu,
- umožní studentům rozšíření pohledu na pedagogickou praxi ve Velké Británii
prostřednictvím vybudované banky informačních zdrojů včetně DVD záznamů
z hodin přírodovědných předmětů.
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Program průběžného vzdělávání učitelů základních
škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním
postižením v oblasti člověk a zdraví
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0134
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve
školství
Celkové náklady projektu: 1 707 400,00
Období řešení: 23. 11. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vlastimila Karásková, CSc.
E-mail: vlastimila.karaskova@upol.cz
Telefon: 585 636 357
Webové stránky projektu: www.ftk.upol.cz/katedry/apa/veda.html

Partneři projektu
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Cíle projektu
Globální cíl projektu vychází z Vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků 317/2005 Sb. nabídkou vyšší míry kvantity a kvality průběžného
vzdělávání při respektování aktuálních potřeb společnosti. Specifickým cílem
projektu je prohloubit odbornost učitelů základních škol, které vzdělávají žáky
s lehkým mentálním postižením při konkretizaci Rámcového vzdělávacího programu
do Školního vzdělávacího programu. Tomuto cíli jsou podřízeny dílčí úkoly, ke
kterým patří:
1. Analýza potřeb odběratelských organizací v oblasti tvorby a realizace
Rámcového vzdělávacího programu - vzdělávací oblast Člověk a zdraví
a v uplatnění Průřezových témat v této vzdělávací oblasti.
2. Sumarizace zkušeností s aplikací RVP pilotními školami.
3. Vytvoření scénáře a realizace vzdělávání učitelů, inspirovaného potřebami
odběratelských organizací.
4. Tvorba studijních opor.
5. Medializace projektu.

110

Další informace o projektu
Cílové skupiny:
- pedagogičtí, poradenští a další odborní pracovníci a management všech typů
škol a školských zařízení,
- učitelé, ředitelé škol, výchovní poradci, poradenští pracovníci ve školství, další
odborní pracovníci ve školství.
Přínos pro cílovou skupinu:
Primárním cílem vzdělávacího programu v rámci průběžného vzdělávání je zvýšení
vzdělanosti učitelů základních škol, které vzdělávají žáky s mentálním postižením.
Zárukou splnění cíle je kvalita lektorského týmu. Organizované semináře obohatí
učitele o nové přístupy, metody, techniky realizace a náměty pro kreativní
pedagogickou činnost, jinou než dosud aplikovanou. Zvýší se profesní kompetence
nejen učitelů tělesné výchovy, ale programy přispějí ve své realizaci i k podpoře
klíčových kompetencí žáků obou stupňů základních škol pro žáky s lehkým
mentálním postižením. Doprovodným aspektem přínosu projektu pro cílové skupiny
bude výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých škol.
Zapojení cílových skupin:
Cílovou skupinou jsou učitelé základních škol, vzdělávající žáky s lehkým mentálním
postižením v kraji Olomouckém (18 ZŠ) a Zlínském kraji (16 ZŠ) a částečně i kraji
Moravskoslezském (10 ZŠ). Za předpokladu účasti ve vzdělávání 5ti učitelů z každé
školy, tvoří primární cílovou skupinu 220 učitelů. Tato skupina bude do projektu
zapojována prostřednictvím:
- seznámení
s projektem
prostřednictvím
stránek
www.upol.cz
a www.vuppraha.cz;
- učitelé budou participovat na analýze činností a námětů personálních potřeb
odběratelských organizací;
- účast na vzdělávacích seminářích;
- spoluúčast na tvorbě metodických materiálů;
- účast na evaluaci obsahu vzdělávacích seminářů.
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Formování kompetencí středoškolských učitelů
v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0136
Název programu podpory: Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve
školství
Celkové náklady projektu: 6 403 200,00
Období řešení: 21. 11. 2006 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
Kontaktní osoba: Petr Bilík
E-mail: petr.bilik@email.cz
Telefon: 777 827 207
Webové stránky projektu: www.film-divadlo-media.cz

Partneři projektu
Masarykova univerzita Brno
Janáčkova akademie múzických umění

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je formování nových kompetencí středoškolských učitelů
v režimu celoživotního vzdělávání v oblasti filmu, divadla a médií. Stěžejní cíl je
naplňován prostřednictvím vzniku vzdělávací platformy, která plní řadu dílčích cílů
OPRLZ a strategických dokumentů Vlády ČR a Evropské unie.
Oblast filmu, divadla a médií je v současné době dynamickou součástí vzdělávacích
programů na středních školách, aniž by tomu odpovídala nabídka dovzdělávacích
kurzů či programů pro středoškolské učitele. Oblast filmu, divadla a médií nebyla ani
v minulosti součástí výukových programů na vysokých školách a učitelé středních škol
tak neměli možnost získat nezbytné kompetence. Projekt si klade za cíl poskytnout
systémové řešení stávající situace a nabídnout vyučujícím prostřednictvím několika
semestrálních kurzů možnost průřezového vhledu do historie a teorie filmu, divadla
a médií. Tyto semestrální kurzy budou doplněny několikadenními soustředěními ve
formě přednášek, seminářů a workshopů.
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Vyučujícím budou v rámci kurzů poskytnuty nejen výukové materiály dále využitelné
v existujících školních disciplínách, ale i manuály mapující problematiku autorských
práv, sestavený adresář festivalů, distributorů, divadel, klubových aktivit, režim
výukových programů v oblasti celoživotního vzdělávání, stav současného technického
zázemí využitelného v rámci výuky. Vyučující se dále seznámí s pojetím moderních
trendů ve výuce tradičních i průřezových disciplín na středních školách. Projet umožní
dále sestavit komplexní databázi stěžejních děl jednotlivých oborů, která bude
obsahovat zásadní díla z oblasti filmu a divadla a zjednoduší tak vyučujícím možnost
využít daná díla v rámci výuky. V souvislosti s novým rámcovým programem ve
školství vyústí získání kompetencí v oblasti filmu, divadla a médií prostřednictvím
pilotních kurzů v rozšíření možnosti uplatnění vyučujících na pracovním trhu.
Projekt navíc přináší žádoucí zlepšení komunikačních a kreativních vlastností učitelů.

Další informace o projektu

Projekt je komplexním systémem, jenž vytváří předpoklady pro začlenění filmu, médií
a divadla do rámcových vzdělávacích programů všech typů středních škol. Základní
ideou je ustavení několika úrovní výukových a praktických modulů zacílených na
vzdělávání středoškolských pedagogů v oblasti, která dosud není programově řešena.
Současný systém středoškolského vzdělávání vybízí k zařazení či rozšíření výuky
nových disciplín v souladu s moderními edukativními trendy ve vyspělých zemích
světa, ať už jsou využity jako médium ke vzdělávání v jiné oblasti, anebo sledovány
jako samostatný technologický, sociální či estetický fenomén. Podle zkušeností autorů
projektu je na středních školách velký zájem jak ze strany studentů, tak i pedagogů,
nechybí ani nutné technické zázemí. Pilotní projekt „Formování kompetencí
středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy“ nabízí
středoškolským učitelům potřebnou průpravu a podporu k nabytí kompetencí, jejichž
absence je na samých středních školách pociťována jako hlavní překážka k naplnění
záměrů v této sféře.
Součásti projektu jsou nastaveny tak, aby v rámci systému plně pokrývaly strukturu
současných potřeb, aby pak každý jednotlivě měl potenciál flexibilní konzumpce
a maximální možný multiplikační efekt bez závislosti na ostatních.
Fáze projektu připravené řešitelským týmem a externími odborníky budou zahrnovat:
a) organizační, technický a právní manuál (tiskový materiál i webové stránky),
b) kurikula jednotlivých disciplín (tiskový materiál i webové stránky),
c) příprava databáze stěžejních děl jednotlivých oborů,
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d) původní a přejaté příkladové studie a analýzy (tiskový materiál i webové stránky),
e) příkladové výukové aktivity směřované ke středoškolským studentům,
f) průběžné a jednorázové dovzdělávací kurzy pro středoškolské pedagogy.
Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní
výchovy řeší zapojení filmu, divadla a médií do běžné pedagogické praxe ve dvou
rovinách a vytěžuje tak ze vznikajícího zázemí maximální potenciál prostřednictvím
samotné výuky filmu, divadla či médií v rámci doplňkových předmětů a využitím
edukativní funkce každého z médií při výuce především českého jazyka a literatury,
filozofie a občanské výchovy, historie, výtvarné a hudební výchovy a cizích jazyků.
Projekt je výsledkem dlouholeté práce v oblasti výuky audiovize, médií a divadla ve
všech úrovních českého školství. Je vyvrcholením mnoha dílčích aktivit, které však
doposud nedospěly k možnosti systémové aplikace tuzemských i zahraničních
zkušeností. Je tak vstupním portálem rozlehlého networku všech dosavadních aktivit
a platformou jejich sjednocení.
Primárním cílem je tedy příprava a zajištění podpory středoškolských učitelů pro
zavedení či kvalifikované rozšíření moderních disciplín, jejichž ovládnutí bude
v nejbližších letech predikovat úspěch žáků a studentů v rámci progresivní informační
společnosti a její kultury.
Sekundárně projekt nabízí možnost oživení a modernizace výuky stávajících
předmětů. Autoři projektu podle celoevropského vývoje dovozují, že pedagogické
kompetence týkající se výuky jmenovaných oborů (či prostřednictvím jmenovaných
oborů) nabudou klíčového významu. Včasné získání potřebné kvalifikace logicky bude
(a mnohde již je) jedním z kritérií uplatnitelnosti v pedagogické praxi. Nabytí
definovaných kompetencí navíc přirozeně napomáhá orientaci v soudobých kulturních
a technologických trendech a zlepšuje tak rovněž pozici středoškolských učitelů na
trhu práce i mimo školskou oblast.
Pilotní projekt bude zaměřen především na moravský region, vzhledem ke komplexní
povaze projektu jsou konečnou cílovou skupinou pedagogové z celé ČR.
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Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve
školní tělesné výchově prostřednictvím Centra
aplikovaných pohybových aktivit
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.3/0159
Název programu podpory: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Celkové náklady projektu: 4 148 625,00
Období řešení: 1. 1. 2007 – 30. 6. 2008
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
E-mail: martin.kudlacek@upol.cz
Telefon: 585 636 361
Webové stránky projektu: www.apa.upol.cz

Cíle projektu
Cílem tohoto projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Projekt je primárně zaměřen na řešení problematiky
integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Snahou je
zlepšení současné situace a připravení podmínek pro integraci. Obsahem projektu
bude školení pedagogických pracovníků, vydání metodických materiálů na podporu
integrace, spolupráce se speciálně pedagogickými centry a pořádání programu
Paralympijský školní den, v rámci kterého jsou žáci, studenti a učitelé seznámeni
s problematikou života a sportu osob s postižením.

Další informace o projektu
Katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA), která je předkladatelem a hlavním
realizátorem projektu, je pracoviště zřízené na Fakultě tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci. Zabývá se tělesnou výchovou, sportem a tělocvičnou
rekreací osob se speciálními potřebami. Garantuje obor Aplikovaná tělesná výchova
zaměřený na vzdělávání učitelů tělesné výchovy všech typů základních a středních
škol a tělesnou výchovu pro vybrané obory na Pedagogické fakultě. Velmi
intenzivně spolupracuje se zahraničními pracovišti – zapojení do programů
Erasmus/Mundus, Erasmus, mezinárodní koordinace programu Ceepus (oblast
APA).
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V současné době je v České republice absence systémového řešení podpory
integrované TV dětí s tělesným postižením. Ačkoliv individuální integrace žáků
s tělesným postižením probíhá v ČR relativně úspěšně, oblast tělesné výchovy je
dosud nedořešena (resp. neřešena). Paradoxně právě v tělesné výchově je často
potřeba modifikace a podpory vetší než v akademických předmětech.
Modifikace pohybových aktivit pro děti s tělesným postižením vyžaduje profesní
připravenost pedagogických pracovníků. Učitelé dosud neprošli systémem
vzdělávání a pokud řeší individuální integraci dětí s tělesným postižením, je to
činěno většinou intuitivně. V současnosti se stává, že integrovány jsou spíše děti
s lehčími tělesnými postiženími, zatímco děti s těžšími tělesnými postiženími
(vozíčkáři) jsou často z tělesné výchovy uvolňovány a výuky školní TV se poté
vůbec neúčastní. Výsledky pilotních studií prokazují, že míra individuální integrace
u dětí využívající ortopedický vozík nedosahuje ani 30% všech dětí s tímto limitem
mobility. Je tedy potřeba vytvořit specifické programy, podpůrný systém a je také
potřeba vzdělávat učitele a vytvořit místa poradců v oblasti aplikované tělesné
výchovy - ATV.
Zákon 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) jednoznačně vymezuje právo dětí s tělesným postižením
na vzdělání metodami odpovídajícími jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
(§16, odst.6) „Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo
na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám
a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní
a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.“ Bez
podpůrných opatření (navrhovaných v předkládaném projektu) je naplnění
specifických potřeb dětí s tělesným postižením v kontextu TV velmi obtížné
a mnohdy také nerealizovatelné.
Doporučení Rady ministrů členských zemí EU (ze dne 30.4.2003). Ministři školství
a tělovýchovy členských zemí EU na svém setkání v dubnu roku 2003 vyzvali
členské země (Doporučení č. 1) ke zjištění, jakými způsoby lze zlepšit tělesnou
výchovu pro děti a mládež, včetně těch se zdravotním postižením. Dále ministři
doporučují (Doporučení č. 2.2.) zvážit možnosti zlepšení kvality tělesné výchovy
a sportu dětí a mládeže a přiřadit dostatečnou hodinovou dotaci ke splnění cílu TV
(př. 3 hodiny). Zjištění stavu (Doporučení č. 2.4.) v daných oblastech: kurikulum,
stav předmětu, finanční zdroje, přístupnost a stav zařízení, otázky rovnoprávnosti
pohlaví a problematika dětí se zdravotním postižením.
Projekt je zaměřen na řešení problematiky integrace žáků s tělesným postižením do
školní tělesné výchovy. Aktuální otázkou není, zda žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami budou zařazeni do běžné třídy a tím i do všech předmětů (především
TV), ale jak je zařadit (modifikovat podmínky), abychom dosáhli co nejefektivnějšího
dopadu na všechny zúčastněné. V rámci projektu budeme realizovat školení
pedagogických pracovníků ze škol s integrovanými dětmi s tělesným postižením.
Připravíme podklady (metodické materiály a webové stránky) pro podporu integrace
ve školní TV a jednodenní programy Paralympijský školní den, které mají za cíl
informovat děti o sportu tělesně postižených a připravit je pro přijímání jinakosti
osob s postižením.

117

ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
KURZY PRO VZDĚLAVATELE
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.10.1/0001
Název programu podpory: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Celkové náklady projektu: 670 000,00
Období řešení:

leden 2006 – prosinec 2006

Hlavní řešitel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta,
Katedra jazyků a Centrum dalšího vzdělávání
PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.

Kontaktní osoba: Renata Vystrčilová
E-mail:
renata.vystrcilova@upol.cz
Telefon:
585 637 615
Webové stránky projektu: http://cdv.upol.cz
Partner:
Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Cíle projektu
1. Příprava studijních modulů, studijních opor a metodických materiálů pro kurz
„Průvodce distančním studiem pro vzdělavatele“ a pro kurz „ESP (English for
Specific Purposes) pro vzdělavatele“;
2. Realizace kurzu pro vzdělavatele odborného jazyka formou blended learningu;
3. Předávání dobrých zkušeností v oblasti metodiky odborného jazyka,
e-learningu a blended learningu;
4. Vyškolení vzdělavatelů pro realizaci projektu „Angličtina pro veřejnou správu –
kurzy pro úředníky“.
Další informace o projektu
Projekt reaguje na strategické výzvy a vládní dokumenty i programy Evropské unie
v oblasti rozvoje lidských zdrojů, konkrétně v oblasti rozvoje a prohlubování
jazykových kompetencí v rámci dalšího profesního vzdělávání. Byl vytvořen pro
skupinu vysokoškolských učitelů a vzdělavatelů angličtiny tak, aby odborníci vyškolení
v těchto metodických kurzech mohli kvalitně zabezpečovat výuku v kurzech
odborného jazyka plánovaných v rámci navazujícího projektu s názvem „Angličtina
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pro veřejnou správu – kurzy pro úředníky“.
Projekt byl ve své pilotní verzi vytvořen pro kraj Vysočina, který je poskytovatelem
finanční podpory, a koncipován tak, aby v případě zájmu z dalších krajů mohl být
jednoduše modifikován a využit i v dalších regionech. V projektu byly vytvořeny na
základě analýzy vzdělávacích potřeb metodické kurzy a studijní materiály a vyškoleni
vzdělavatelé odborné angličtiny. Vytvořené kurzy a studijní materiály jsou připraveny
pro kombinovanou formu výuky (blended learning) a strukturovány modulově tak, aby
jednotlivé moduly bylo možné kombinovat. Díky tomu je možné vytvářet metodické
kurzy šité na míru vzdělavatelům odborné angličtiny, ale i jiným cílovým skupinám.
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ANGLIČTINA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
KURZY PRO ÚŘEDNÍKY
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.10.1/0002
Název programu podpory: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Celkové náklady projektu: 2 750 000,00
Období řešení:

červen 2006 – květen 2008

Hlavní řešitel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta,
Katedra jazyků a Centrum dalšího vzdělávání
PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.

Kontaktní osoba: Renata Vystrčilová
E-mail:
renata.vystrcilova@upol.cz
Telefon:
585 637 615
Webové stránky projektu: http://cdv.upol.cz

Partner projektu:
Ministerstvo vnitra ČR – Odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je na základě analýzy vzdělávacích potřeb vypracovat
koncepci odborné jazykové přípravy pro úředníky ve veřejné správě a připravit studijní
program zaměřený na prohlubování jejich odborných jazykových kompetencí.
Dílčím cílem je vytvoření pilotních programů pro kombinovanou formu výuky odborné
angličtiny a realizace pilotních kurzů se zaměřením na odbornou terminologii.

Další informace o projektu
V rámci projektu byly připraveny sady studijních opor, a to pro výuku odborné
angličtiny v semestrálních kombinovaných kurzech ve dvou úrovních: úroveň ESP I
(English for Specific Purposes I – pro mírně pokročilé se zaměřením zejména na
odborný jazyk) a úroveň ESP II (English for Specific Purposes II – pro středně
pokročilé, rovněž se zaměřením zejména na odborný jazyk).
Studijní programy ESP I a ESP II jsou vypracovávány pro účely odborného
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jazykového vzdělávání stávajících i budoucích úředníků ve veřejné správě pro
kombinovanou formu vzdělávání prostřednictvím prezenční výuky (tutoriálů)
a distanční výuky v prostředí vzdělávacího portálu LMS Unifor, ve kterém vedou výuku
za tímto účelem vyškolení vzdělavatelé.
Oba studijní programy ESP I a ESP II jsou programy akreditovanými Ministerstvem
vnitra ČR pro průběžné vzdělávání úředníků a po jejich úspěšném absolvování obdrží
absolventi akreditovaný certifikát. V pilotních skupinách bude v rámci projektu
vzděláváno více než 100 úředníků a 80 studentů bakalářského programu Právo ve
veřejné správě.
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