Jazykovědná studia získala
možnost nového zaměření

Centrum podpoří
výchovu k občanství

Nové služby pro
handicapované

Inovaci výuky angličtiny, francouzštiny a španělštiny
si vynutily soudobé společenské změny v USA,
Kanadě a Mexiku.

Projekt zavádí podporu občanského
vzdělávání na základních a středních
školách v Česku.

Středisko Teiresiás připravuje další
služby pro zrakově a těžce pohybově
postižené studenty.

>> strana B9

>> strana B10

>> čtěte na straně B5
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Masarykova univerzita získala
z OP VK celkem 1,5 miliardy
Masarykova univerzita doposud dostala z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) dotaci ve výši téměř 1,5 miliardy korun a v projektech za dalších
68,5 milionu korun je partnerem. V soutěži s ostatními žadateli uspěla univerzita s celkem
110 projekty a o prostředky na dalších více než 50 se uchází.
Ve srovnání s ostatními vysokými školami patří Masarykova univerzita co
do objemu získaných finančních prostředků mezi nejúspěšnější. O první
místo se dělí s Univerzitou Palackého
v Olomouci, s větším odstupem je následuje Vysoké učení technické v Brně.
Do výzev na předkládání projektů
se pravidelně zapojují všechny fakulty
i centralizovaná pracoviště Masarykovy
univerzity. V počtu přijatých projektů i co do objemu přidělené dotace je
nejúspěšnější přírodovědecká fakulta,
která získala na 20 projektů dohromady
přes 350 milionů korun, následovaná
filozofickou a lékařskou fakultou. S pěti
projekty uspěl také Středoevropský
technologický institut (CEITEC), který
získal na pět projektů téměř 180 milionů korun.

Masarykovy univerzita má v současnosti podaných 33 projektů za téměř
1,5 miliardy korun v oblasti podpory
2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Dalších
12 projektů za přibližně 410 milionů korun je podáno v oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.
V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě
zažádala univerzita v květnu o necelých
250 milionů korun na sedm nových projektů. V květnu byly také podány dva
celouniverzitní projekty: Zaměstnáním
čerstvých absolventů doktorského studia
k vědecké excelenci a Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním
vzdělávání. Pro oba záměry dohromady
chce univerzita získat více než 283 milionů korun.

K čemu OP VK slouží
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje zejména
pro vysoké školy významnou možnost,
jak získat zdroje na inovace svých studijních programů a dalších forem vzdělávání. Ministerstvo školství umožňuje jeho
prostřednictvím žádat až do roku 2013
dotace z Evropského sociálního fondu,
ve kterém bylo na projekty vyhrazeno
přes 2 miliardy eur.

Éra projektů

Ladislav Janíček,
kvestor MU

Úspěšnost fakult a hospodářských středisek
MU v OP VK
podle objemu
přidělené
dotace.
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Seznam projektů
Přírodovědecká fakulta
• Inovace a rozšíření výuky zaměřené na
problematiku životního prostředí >> 2
• Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro
potřeby 21. století
>> 2
• Algebraické metody v geometrii
s potenciálem k aplikacím
>> 2
• Inovace výuky aplikované fyziky >> 3
• Inovace výuky geografických
studijních oborů
>> 3
• Vzdělávání budoucích středoškolských
učitelů přírodních věd a informatiky >> 3
• Inovace biochemických bakalářských
programů pro potřeby moderní
společnosti 
>> 4
• Modularizace výuky evoluční
a ekologické biologie
>> 4
• Univerzitní výuka matematiky
v měnícím se světě
>> 4

Filozofická fakulta
• Areálová orientace filologického studia
angličtiny, francouzštiny, španělštiny>> 5
• Inovace studijního programu dějin umění
o zaměření na vizuální kulturu
>> 5
• Studium moderních dějin k implementaci multikulturní výchovy 
>> 5
• Inovace přípravy studentů pro komplexní
uplatnění ve vzdělávání dospělých >> 6
• Zkušenostní a reflektivní učení – podpora profesní přípravy studentů >> 6
• Zkušenostní učení pro praxi – podpora
odborné přípravy učitelů
>> 6

Lékařská fakulta

RMU

Ekonomicko-správní fakulta

• Zvyšování IT gramotnosti
zaměstnanců
>> 6
• Centrum výzkumu pluripotentních
buněk a nestability genomu
>> 7
• Zvyšování kvality praktické výuky
v ošetřovatelství
>> 7
• Inovace studijního programu
všeobecného lékařství s rozšířenou
výukou pediatrie
>> 7

• Celonárodní síť pro podporu výchovy
k lidským právům a aktivnímu občanství
– centrum občanského vzdělávání >> 9

• Podpora odborných praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů >> 11
• Inovace výuky práva ve studijních
oborech Finance a Finanční
podnikání
>> 11

Fakulta informatiky
• Inovace studijního oboru Service
Science, Management and
Engineering
>> 8
• Inovace doktorského studia
>> 8
• Inovace bakalářského studijního
programu Aplikovaná informatika
s orientací na sociální
informatiku
>> 8

Právnická fakulta
• Ochrana, transfer a uplatnění výsledků
VaV na národní a mezinárodní úrovni>> 9
• Teorie – dovednosti – praxe: inovace
studia práva
>> 9

Teiresiás
• Universal learning design – inovace
dokumentových formátů
>> 10

Fakulta sociálních studií
• Inovace výuky na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií >> 10
• Inovace výuky na katedře
psychologie
>> 10
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Fakulta sportovních studií
• Inovace programu Tělesná výchova
a sport se zaměřením na směr
Rozhodčí kolektivních sportů
>> 11
• Na hřišti i na vodě být s dětmi JMK
v pohodě 
>> 12
• Metodické materiály pro odstraňování
jazykových bariér ve sportovním
prostředí
>> 12
• Inovace oboru Speciální edukace
bezpečnostních složek a oboru
Aplikovaná sportovní edukace
bezpečnostních složek
>> 12

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vysoké školství prochází obdobím zásadních změn, které jsou vyvolány
novými společenskými potřebami, demografickým trendem i ekonomickou
situací. Klíčovým slovem skloňovaným
v souvislosti s těmito změnami se stala
kvalita jako kritický faktor přinášející
vysokým školám konkurenceschopnost
ve vzdělávání i výzkumu.
Ekonomická krize roku 2008 výrazně
omezila možnosti financování vysokých
škol ze státního rozpočtu. Souběžně však
byly zahájeny programy strukturálních
fondů, které se tak v pravou chvíli staly
významným nástrojem kvalitativních
změn ve vysokém školství.
Ministerstvu školství se podařilo vyjednat jejich použití pro tu nejlepší možnou investici – investici do lidí cestou
rozvoje studijních a vzdělávacích programů a také do výzkumu, vývoje a inovací. Jde o investici do potenciálu, který
přinese dlouhodobě očekávanou prosperitu. Masarykova univerzita v tomto
smyslu přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti nejen na jižní Moravě, ale
i v celé České republice.
Začala tak éra projektů. Vstoupili jsme
do ní s odhodláním, ukázala se totiž potřeba profesionálního řízení projektů.
Masarykova univerzita reagovala od samého počátku systematickým nastavováním podmínek v oblasti projektové
podpory a vnitřní metodiky s cílem přizpůsobit univerzitní prostředí nejasným
pravidlům poskytovatele. Projekty značně změnily administrativní praxi a přinesly rozruch do relativně klidných vod
financování skrze státní rozpočet.
Zkušenosti s řízením projektů se však
zúročily a v nastavování podmínek se
Masarykova univerzita stala referenčním místem i pro jiné vysoké školy.
Situace také ukázala nezbytnost vést
jednání s ministerstvem o nastavovaných podmínkách a jejich dopadech
na vysoké školy i zajištění jejich souladu
s legislativou. Tento proces rozhodně
nekončí. Je nezbytné pokračovat v optimalizaci administrativní náročnosti, odstraňovat neefektivní podmínky
(např. vnitrofaktury), posuzovat tzv.
nesrovnalosti (např. mylné platby), zabývat se nedostatečnou výší nepřímých
nákladů nebo otázkou centralizovaného
nakupování a pak také iniciovat úpravy
souvisejících zákonů.
Masarykova univerzita je připravena
takřka na všechno. Otázkou je, zda je
připraveno i naše ministerstvo…

Jak na projekty
Plánujete napsat projekt OP VK nebo
potřebujete pomoci s realizací projektu,
který byl již schválen? Více informací
najdete na stránkách Odboru projektové
podpory MU http://projekty.rect.muni.cz.
Najdete tam nejen kontakty na odbor,
ale také na proškolené koordinátory
na všech fakultách.
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Přírodovědné environmentální
obory čeká proměna
Inovace a rozšíření výuky
zaměřené na problematiku
životního prostředí na PřF MU

Na aktuální poptávku
po odbornících zareagují
environmentální obory
na přírodovědecké fakultě.
Pedagogové budou modernizovat
nejen obsah, ale i formu výuky.
To vše díky šestnáctimilionovému
grantu z OP VK.

Ilustrační foto: Martin Kopáček.

„Ambicí projektu je inovace environmentální výuky a doplnění prakticky orientovaných předmětů tak, abychom zvýšili
konkurenceschopnost absolventů na trhu
práce,“ uvedla PR manažerka projektu
Veronika Pašková.
Konkrétně projekt slibuje zmodernizovat
obsah i formu výuky u bezmála 25 stávajících předmětů, rozšířit výuku o dvanáct
zcela nových kurzů, které doplní chybějící
mezioborová a prakticky orientovaná environmentální témata. Studenty čekají také
speciální semináře s odborníky z partnerských institucí projektu. „Ve spolupráci s odborníky z praxe budou připraveny předměty
zabývající se udržitelným rozvojem, environmentálním managementem, politikou
a legislativou, odpadovým hospodářstvím,
sanačními technologiemi a hodnocením environmentálních dat. Studenti se tak seznámí s praktickými aspekty environmentální
výuky, kterou v poslední době velmi úspěšně
rozvíjí Centrum pro výzkum toxických látek
v prostředí,“ popsal hlavní manažer projektu Jakub Hofman.
Partnery projektu je v současné době osm
českých environmentálně zaměřených in-

stitucí – Sdružení Arnika, Český hydrometeorologický ústav, Státní rostlinolékařská
správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, Výzkumný ústav vodohospodářský – Centrum pro hospodaření s odpady a společnosti SITA CZ, a. s., ENVISAN-GEM, a. s.,
a ECO-management, s. r. o. „Projekt nabízí

spolupráci i dalším odborníkům z praxe, kteří
mají zájem obohatit vzdělání studentů o svou
expertizu a zkušenosti,“ doplnila Pašková.
Projekt zaštiťuje Centrum pro výzkum
toxických látek v prostředí, které má silnou základnu expertů a vazby s odborníky
z praxe. „Centrum bude moci v budoucnu

nabídnout pomoc s výchovou absolventů – environmentálních specialistů schopných zorientovat se v rostoucím množství
chemických látek a v alarmující celosvětové kontaminaci životního prostředí,“ poznamenal hlavní manažer projektu Jakub
Hofman.

Výuka a zaměření biofyziky reagují na vědecký pokrok
Přizpůsobit výuku v oboru Biofyzika na Masarykově univerzitě technickému pokroku v tomto vědeckém odvětví. To je záměrem
nového projektu, na který řešitelé získali z OP VK finanční podporu ve výši 7,6 milionu korun. Projekt je partnerským spojením
mezi Lékařskou a Přírodovědeckou fakultou MU a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Cílem projektu je přizpůsobit výuku Biofyziky na obou univerzitách technickému pokroku v tomto vědeckém odvětví a aktivnější
zapojení studentů do výuky. „Projekt rovněž
nabídne studentům možnost participovat
jak na přípravě mezinárodního workshopu,
tak přednést na tomto workshopu výsledky
dosažené v rámci vlastního biofyzikálního
výzkumu,“ uvedl Kubíček.
Projekt je postaven na dvou pilířích. V prvé
řadě usiluje o vybudování týmu biofyzikální
laboratoře, jakožto experimentálního cen-

tra a silné vědomostní základny, která bude
studentům k dispozici coby poradna a která
bude udržovat kontakty s biofyzikálními laboratořemi v EU. Do těchto kontaktů budou
zapojeni i studenti MU a Jihočeské univerzity. Druhý pilíř projektu stojí na reformě
studijního plánu, zavedení nových předmětů
a inovaci stávajících kurzů za účasti mimobrněnských a zahraničních odborníků.
Od partnerství s Jihočeskou univerzitou
a zejména pak s ústavem chemie a biochemie, ústavem fyziky a biofyziky a ústavem

fyziologie rostlin si odborníci z MU slibují
spolupráci na reformě studijních programů
na obou univerzitách.
„Jihočeská univerzita byla zvolena jako
partner, protože se jedná o mladou a dynamicky se rozvíjející univerzitu, která se
profiluje jako výzkumná instituce a nabízí
velmi úzké propojení univerzitních institutů
s deseti ústavy Akademie věd ČR, což hraje
významnou roli při předávání nejnovějších
vědeckých poznatků studentům,“ nastínil
řešitel projektu Karel Kubíček.

Studenti se
budou moci
zapojit i do přípravy
mezinárodního
workshopu.

Světový výzkum povedou odborníci z Masarykovy univerzity

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Dlouholetá tradice prolínání algebraických a geometrických metod ve výzkumu na MU se bude rozšiřovat. Projekt, který získal
z OP VK částku 36,6 milionu korun, slibuje nejen provázání s jinými vědními oblastmi, ale také značné propojení se zahraničím.
„Tradice výzkumu Centra Eduarda Čecha pro
algebru a geometrii bude rozšířena, obohacena o nová témata a potenciálně nasměrována k aplikacím v jiných vědních oblastech,“
popsal řešitel projektu Jan Slovák.
Vedení týmu se ujme v oblasti geometrie
Jan Slovák a v oblasti algebry Jiří Rosický.
Do jejich výzkumu se zapojí také Dmitri
Alekseevsky, který dosud působil v Moskvě
a Edinburku, a Michael Makkai z Montrealu.
Oba jsou mezinárodními špičkami ve svých
oborech. „Jsem skutečně hrdý na to, že se
podařilo sestavit kolem Alekseevskeho
a Makkaie tým, o kterém dobře vypovídá už
rozmanitost míst, odkud jednotliví členové

mají své doktoráty: Princeton, Auckland,
Montreal, Aberdeen, Berlín, Lausanne,
Barcelona, Vídeň, Praha nebo Brno,“ uvedl
Slovák.
Projekt se nebude týkat jen realizačního
týmu a jeho výzkumu. „Posílení a prohloubení odborné orientace členů týmu se dotkne
i studentů a dalších spolupracovníků v oblastech algebry a geometrie na Masarykově
univerzitě i na dalších českých institucích,“
doplnil akademický koordinátor projektu
Martin Panák.
Projektový tým vytvoří komunikační sítě
na třech úrovních. „Budeme mít přímé konzultace a spolupráce na horizontální i verti-

Reforma a rozvoj výuky
Biofyziky pro potřeby
21. století
Kontakty s laboratořemi EU a účast zahraničních odborníků by měly být udrženy
po uplynutí projektu s pomocí spolupracujících programů EU,“ doplnil Kubíček.
Absolventi oboru Biofyzika tak budou
moci pokrýt poptávku po odbornících ve výzkumných laboratořích, která se v příštích
letech v Brně zvýší například také vznikem
Středoevropského technologického institutu
CEITEC.
>> více na webových stránkách
http://physics.muni.cz/biophys/

Algebraické metody
v geometrii s potenciálem
k aplikacím
kální úrovni uvnitř týmu samotného včetně
interních odborných seminářů, zavedeme
společné semináře s potenciálními uživateli
geometrických metod napříč regionálními
týmy v různorodých oblastech přírodních
a lékařských věd a v neposlední řadě také
rozvineme spolupráci s několika zahraničními partnery,“ vyjmenoval řešitel projektu.
Tento projekt Masarykovy univerzity byl
v letošním udělování financí OP VK nejúspěšnějším žadatelem z hlediska výše získané finanční podpory.
>> více na webových stránkách
Centra Eduarda Čecha pro algebru
a geometrii http://ecc.sci.muni.cz
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Výuka aplikované fyziky bude více
vyhovovat současným potřebám
Inovace výuky aplikované
fyziky na Přírodovědecké
fakultě Masarykovy univerzity

„Cílem projektu je komplexní inovace a zavedení nových prakticky zaměřených
kurzů, které přiblíží fyzikální vzdělávání
na PřF MU současné průmyslové a vědeckovýzkumné praxi. Studium tak lépe vybaví budoucí absolventy z hlediska uplatnění
na trhu práce,“ popsal administrátor projektu Filip Münz.
Pro většinu inovovaných kurzů vzniknou
nové studijní materiály v elektronické podobě, do některých kurzů budou zavedeny
prvky e-learningu. Projekt počítá také s obnovou části experimentálního vybavení.
„Fyzika je jako obor postavena na pevných a ucelených základech, ovšem v oblasti
aplikací prochází nepřetržitým rozvojem.
Vzdělávání odborníků musí na tento rozvoj
pružně reagovat a to, zda se to podaří, bude
mít vliv na konkurenceschopnost aplikovaného či firemního fyzikálního výzkumu
v České republice,“ doplnil hlavní řešitel
projektu Dominik Munzar.
Projekt se skládá z několika paralelních
aktivit. Patří mezi ně inovace povinných fyzikálních praktik, kde se studenti seznamují
se základními měřicími metodami, inovace

Foto: Pavla Ondrušková.

Odborná praxe, diskuse
s odborníky či práce se
špičkovým vybavením.
To i další výhody a inovace
čekají na studenty aplikované
fyziky na přírodovědecké
fakultě. Zkvalitnění výuky
a její přiblížení praxi umožní
finanční dotace z Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ve výši
14,2 milionu korun.

Inovace se dotkne
také rozvoje výuky
v laboratoři s tzv.
čistými prostorami.

fyzikálních kurzů určených pro mezioborová studia, jako jsou obor Optometrie lékařské fakulty a obor Fyzika a management
přírodovědecké a ekonomicko-správní
fakulty.
Inovace se dotkne také kurzů praktické
astrofyziky, rozvoje výuky v unikátní laboratoři Čisté prostory, která jako jediná
svého druhu v Česku umožňuje studentům
vyzkoušet si postupy používané při výrobě mikroelektronických součástek na bázi

Geografie klade větší důraz na praxi

Hlavním cílem projektu je zvýšení
kvality výuky v geografických studijních programech na obou univerzitách
a zlepšení uplatnitelnosti absolventů
geografie v praxi. „K tomuto cíli směřuje komplex aktivit, jako je zavedení celkem patnácti nových předmětů,
zavedení inovativních metod výuky
do řady dalších, vytvoření e-learningových kurzů a moderních studijních
materiálů, výuka v angličtině, posílení
environmentálních témat nebo přiměřené zavádění interaktivních metod
výuky,“ popsal řešitel projektu Petr
Daněk.
Velkou pozornost věnuje projekt praxi.
„Pro studenty jsou připraveny krátkodobé stáže v organizacích zaměstnávajících
geografy, a to zejména v těch působících
v oblasti regionálního rozvoje, ochrany
životního prostředí nebo v kartografických firmách,“ uvedl lektor přes publicitu Ondřej Herzán. V semestru také
probíhají na obou katedrách každý týden
přednášky odborníků-geografů z praxe,
mimo to mají studenti během letní exkurze možnost navštívit odborná pracoviště zaměstnávající geografy i v jiných
regionech Česka.
„Dalším cílem projektu je zvýšení
odborných kapacit a pedagogických

dovedností vyučujících, a to skrze
studijní pobyty na zahraničních univerzitách, kurzy akademického psaní,
kurzy prezentačních dovedností nebo
kartografické vizualizace. Každoročně
budou pořádány konference, zaměřené
svým formátem především na doktorské studenty, kterým tak rozšíří nabídku publikačních příležitostí,“ popsal
Herzán.
Doktorští studenti geografie jsou
také významnou cílovou skupinou
projektu. „Za přidanou hodnotu projektu považuji vytvoření pracovních
míst na částečný úvazek. Tato místa
jsme ve výběrovém řízení obsadili
doktorandy, kteří tak v kombinaci se
stipendiem můžou být na univerzitě
„naplno“, přičemž z části pracují na výzkumu v rámci své dizertace a z části
se podílejí na inovacích tematicky blízkých předmětů, a nemusí řešit existenční otázky brigádami nebo úvazky
mimo obor. Předpokládám, že projekt
tím přispěje ke zvýšení úspěšnosti
a zkrácení průměrné doby doktorského studia geografie na MU, i když to
není explicitním cílem projektu,“ míní
hlavní řešitel projektu Petr Daněk.
>> více na webové adrese
http://geoinovace.geogr.muni.cz

studentů a přednášky odborníků z praxe,“
doplnil Filip Münz.
Inovace se dotknou zejména studentů
fyzikálních oborů a oborů kombinovaných
s fyzikou na MU. V důsledku prostupnosti
studia budou přednášky, cvičení a praktika dostupné všem studentům Masarykovy
univerzity.

>> více na webových stránkách
http://physics.muni.cz/praktika/

PřF vylepšuje přístup
ke vzdělávání budoucích učitelů

Inovace výuky
geografických
studijních oborů

Foto: Archiv projektu.

Cílem projektu Geoinovace je zvýšení kvality výuky geografie na dvou
univerzitách – Masarykově a Univerzitě Palackého. Absolventi tohoto
oboru díky projektu najdou lepší uplatnění v praxi. Inovaci by měla
pomoci dotace z OP VK ve výši 20,9 milionu korun.

křemíkové technologie. Do studijních plánů budou zařazeny odborné praxe, několik specializovaných kurzů vyučovaných
odborníky z partnerských průmyslových
firem a kurz Fyzika ve firmě, který studentům mimo jiné přiblíží pracovní náplň
absolventů studia fyziky v komerčním
prostředí.
Na přípravách inovací se budou podílet
odborníci z partnerských institucí z Česka
i ze zahraničí. „Zaměříme se také na stáže

S novými a vylepšenými předměty, s větším podílem praxe a rozvojem netradičních
možností výuky přichází projekt přírodovědecké fakulty, který získal z OP VK dotaci
17 milionů korun. Projekt se zaměří na vzdělávání budoucích učitelů.
Cílem inovace je lépe připravit studenty
učitelství přírodních věd na jejich budoucí
povolání a požadavky vycházející z praxe.
„Tohoto cíle chceme dosáhnout díky působení na třech úrovních. Inovujeme a připravujeme nové odborné kurzy zaměřené
na mezioborové vztahy, praktické znalosti
a aktuální témata. Studenty lépe připraví pro výuku v rámci školních vzdělávacích programů,“ uvedla řešitelka projektu
Zuzana Došlá.
Dohromady se jedná o 28 inovovaných
a deset zcela nových odborných předmětů. „Inovace spočívají hlavně ve vytváření
dalších studijních materiálů, případně v jejich aktualizaci. Chceme také více provázat
jednotlivé přírodovědné obory a ukazovat
souvislosti mezi nimi,“ doplnil manažer
projektu Petr Liška.
Inovují se základní kurzy i specializované předměty zaměřené na didaktiku,
případně zajímavosti v daných oborech.
„Nové předměty jsou zaměřeny na propojení oborů, jejich aplikaci, případně získání nových dovedností. Jedná se například
o předměty Klimatické změny, Matematika
kolem nás, Globální problémy lidstva nebo
Středoškolská fyzika v příkladech a aplikacích,“ upřesnil Liška.

Vzdělávání budoucích
středoškolských učitelů
přírodních věd a informatiky
Druhým krokem projektu bude vytvoření a inovace společného pedagogicko-psychologického základu tak, aby se posilovaly
schopnosti studentů učit a více se rozvíjely
jejich praktické dovednosti. „Inovace se týkají například předmětů Speciální pedagogika, Obecná a alternativní didaktika nebo
Inspiratorium pro učitele. Nové předměty
jsou zaměřené hlavně na zlepšení komunikačních dovedností, poznání sebe sama
a nových metod práce,“ doplnil Liška.
Třetí změnou, kterou projekt přinese,
bude proměna systému praxí. „V rámci inovací chceme, aby praxe v nové podobě umožnily studentům lépe poznat každodenní
povinnosti učitele a netradiční formy výuky.
Zároveň jim chceme poskytovat lepší zpětnou vazbu, což jim umožní se dále rozvíjet,“
poznamenala řešitelka projektu.
Na projektu se podílí více než čtyřicet
pedagogů z přírodovědecké, filozofické
a pedagogické fakulty. Zapojeni budou také
středoškolští učitelé, kteří působí zejména
na třech partnerských školách.
„Dalším cílem projektu je propagace studia
učitelství a přírodovědných oborů vůbec.
Za tímto účelem jsou vytvářeny například
webové stánky www.ucitseucit.cz a připravují se rozhovory s významnými osobnostmi
z řad učitelů,“ doplnil Liška.

B4 PROJEKTY / přf

muni.cz / červen 2011

Biochemii čeká zkvalitnění a rozšíření výuky

„Biochemie je dynamicky se rozvíjející obor,
který neustále nabývá na významu. Je
tedy žádoucí, aby se tento rychlý znalostní
i technologický posun odrazil ve studijních
plánech už i na bakalářské úrovni studia,“
popsal nutnost změny výuky řešitel projektu Zdeněk Glatz. Hlavním záměrem tohoto
projektu je komplexní inovace obecného
programu Biochemie i profesního programu
Aplikovaná biochemie PřF, dotkne se i oboru
Zdravotní laborant LF.
Inovace zahrnuje jak kvalitativní, tak
kvantitativní stránku dotčených studijních
programů. „Budeme inovovat celkem 12
předmětů, šest předmětů bude zcela nových.
Zaměříme se také na zvýšení laboratorní
zručnosti i počítačové, informační a jazykové gramotnosti absolventů a uplatnění
moderních didaktických přístupů,“ popsal
Glatz.
Cílem projektu je také zvyšováni počtu
absolventů. „Vzhledem k plánovanému zavádění progresivních výukových technologií,
jako jsou e-learning a virtuální laboratoře,
lze počítat s možností většího zpřístupnění
daných studijních programů i handicapovaným studentům, s čímž má již náš ústav jisté
zkušenosti,“ dodal řešitel projektu.
Studenti díky projektu získají možnost
kontaktu s průmyslovými partnery orien-

tovanými na oblast jejich studia. „To posílí
sebevědomí i motivaci studentů k dalšímu
profesnímu rozvoji,“ poznamenal Glatz.
Výsledkem projektu by měli být flexibilnější
a kreativnější absolventi lépe uplatnitelní
na trhu práce. „Například absolventi oboru
Biochemie se při odchodu do praxe mohou
stát kvalifikovanou pomocí při výzkumné
a vývojové práci, naleznou uplatnění v biochemických, potravinářských, zemědělských, farmaceutických a zdravotnických
laboratořích zaměřených na bioanalytické
metody, v průmyslových laboratořích zaměřených na biotechnologie a na oblast výzkumu,“ nastínil Glatz.
„Absolventi v Česku unikátního oboru
Chemoinformatika a bioinformatika naleznou uplatnění v oboru zpracování chemických a biologických dat a při vývoji databází,“
doplnil spoluřešitel projektu Jaroslav Koča.
Na projektu se podílejí pracovníci Ústavu
biochemie a Národního centra pro výzkum
biomolekul PřF MU a Katedry laboratorních
metod a Biochemického ústavu LF MU a také
partneři projektu z komerční sféry.
Projekt se kromě vysokoškoláků zaměřuje i na středoškoláky, které má přilákat
ke studiu biochemických oborů.
>> více na webových stránkách
http://orion.sci.muni.cz/

Inovace biochemických
bakalářských programů
Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity
pro potřeby moderní
společnosti

Projekt umožní
vylepšit celkem
12 předmětů
a šest nových
vytvořit. Zaměří
se například
na zvýšení laboratorní zručnosti
či jazykovou
gramotnost
absolventů.

Foto: Archiv projektu.

Projekt inovace studijních programů biochemie přírodovědecké
fakulty a oboru Zdravotní laborant lékařské fakulty přinese
do výuky nové i inovované předměty a také moderní didaktické
přístupy. Část výuky bude probíhat formou e-learningu či
s využitím virtuálních laboratoří. Finanční podpora OP VK
ve výši 15,7 milionu korun umožní nejen kvalitnější výuku, ale
také například výuku pro více handicapovaných studentů.

Botanika a zoologie inovuje studium

Modularizace výuky evoluční
a ekologické biologie

Nový projekt přírodovědecké fakulty zkvalitní studium botaniky a zoologie. Reaguje tak na soudobé poznatky z obou oborů a umožňuje zajistit i odpovídající
materiálové zázemí výuky. Cílem projektu, který pro svůj záměr získal z OP VK částku 16,6 milionu korun, je kvalitnější absolvent, a tím i jeho lepší uplatnění v praxi.
„Například na základě molekulárních studií prochází převratnými změnami pojetí
systému organismů. Je tedy nutné reagovat
na vývoj našich oborů,“ uvedl manažer projektu Petr Hrouda. Projekt se proto zaměří
na zkvalitnění výchovy odborníků v rámci
bakalářského i magisterského studia.
Bakalářský stupeň se bude soustředit
na rozvoj integrované výuky botaniky
a zoologie s důrazem na propojení evolučně-systematické problematiky a ekologie.
Na magisterském stupni dochází k posílení
specializace studentů. Rozvržení systematických předmětů zůstává tradiční a odpovídající akreditaci, ovšem zásadními změnami
prochází jejich náplň, kde je například prezentováno aktuální pojetí klasifikace orga-

nismů a jsou akcentovány evoluční vztahy
mezi jednotlivými skupinami. Na magisterském stupni si studenti budou vybírat
z konkrétního zaměření. „Připravované moduly v tomto případě nepředstavují striktně
vymezené studijní plány, ale bloky doporučených předmětů, které studentům umožní
optimální průchod studiem pro každé dílčí
zaměření,“ nastínil hlavní řešitel projektu
Jaromír Vaňhara.
Pokud si student zvolí blok předmětů
ekologické botaniky, stane se odborníkem
v oblasti vegetační vědy a terénních oborů.
A to platí i o dalších modulech. Hodně klademe důraz na podporu terénní složky výuky
formou až vícedenních exkurzí, determinačních schopností studentů a schopností zpra-

covat a vyhodnotit získaná data pro různé
účely,“ popsal Hrouda. Inovace se týkají jak
botanických, tak zoologických bloků.
„Nezastupitelnou úlohu mají vedle těchto
specializovaných modulů i předměty pokrývající ekologickou problematiku. Záměrem
inovovaného pojetí je, aby předměty nebyly roztříštěně řazeny k botanickému anebo
zoologickému studijnímu plánu, ale aby tvořily rovnocenný doplněk k modulům botaniky a zoologie. Nejde o další modul, ale výběr
z těchto předmětů je předkládán studentům
jednotlivých specializací magisterského studia. Cílem je, aby ozřejmovaly v potřebné
míře ekologickou problematiku studentům
jakéhokoli zaměření v rámci studia systematické biologie,“ vysvětlil Vaňhara.

Na magisterském stupni
studia si budou
studenti moci
vybrat konkrétní
zaměření.

Výuka matematiky v novém tisíciletí bude atraktivnější

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Výuka matematiky na přírodovědecké fakultě bude atraktivnější a praktičtější. Její
modernizaci umožní projekt OP VK ve výši
15 milionů korun. Ten neslibuje jen výhody
a lepší uplatnitelnost absolventů v praxi, ale

také vyvolání zájmu o matematické myšlení
mezi studenty jiných oborů.
„V současné době je výuka aplikované
matematiky i matematiky pro aplikace založena na strohém rigorózním přístupu.
Požadavkem praxe jsou ale aplikace matematických a statistických metod a modelů v daném oboru. Proto se zaměřujeme na celkovou
rekonstrukci výuky tak, aby odpovídala novým potřebám praxe, stručně řečeno, chceme
přejít od aplikované matematiky k matematice v aplikacích,“ popsal projekt jeho řešitel
Josef Janyška.
Matematika není podle autorů projektu něčím, co by v moderním světě nemělo své místo.
Naopak. „V rychle se měnícím světě umožňuje
matematické myšlení pružnou orientaci a přizpůsobení se novým skutečnostem. Projekt
je proto zaměřen na vzájemně provázanou
inovaci výuky aplikované matematiky a také
servisní výuky matematiky pro jiné obory,“
vysvětlil manažer projektu Jan Vondra.

Projekt bude rozdělen do tří hlavních
aktivit. Bude to v prvé řadě inovace všech
oborů bakalářského studia aplikované matematiky. „Ve všech oborech tohoto programu zvýšíme motivaci i schopnost studentů
řešit problémy z praxe. Rozšířením a zlepšením nabídky kurzů v rámci studia také
zvýšíme motivaci i zájem o matematické
myšlení v širší populaci,“ uvedl manažer
projektu.
Druhá aktivita se týká magisterského
studia, v němž bude podpořen nedávno
akreditovaný obor Finanční matematika.
„Studium tohoto oboru postavíme na kvalitních základech díky úzké spolupráci s ekonomicko-správní fakultou, zahraničními
odborníky a partnery projektu Home Credit
International, a. s., a UniCredit Bank Czech
Republic, a. s., ale i dalšími experty z praxe,“
nastínil Vondra.
Třetí aktivita směřuje k inovaci servisní výuky. Jedná se o výuku, kterou ústav

Díky projektu bude rozšířena nabídka
specializovaných předmětů v jednotlivých
modulech. Do výuky budou zapojeni odborníci z jiných univerzit, partnerských institucí i praxe. Inovace se budou týkat náplně
stávajících předmětů po obsahové i technické stránce. Kromě toho, že budou zavedeny
nové specializované předměty, zlepší se
i vybavení pro praktickou výuku, přibude
nejmodernější literatura. „Důležitý je i zisk
know-how kmenových učitelů, který projekt umožní. Významným přínosem bude
i posílení terénní výuky jako nezastupitelné
součásti studia,“ doplnil Hrouda.
>> více na stránkách ústavu botaniky
a zoologie a stránkách projektu
http://botzool.sci.muni.cz/opvk/

Univerzitní výuka matematiky
v měnícím se světě
matematiky a statistiky zajišťuje pro studenty z jiných fakult či z jiných přírodovědných oborů. Cílem této části projektu
je modulární skladba výuky, která zajistí
větší provázanost jednotlivých předmětů
nejen v rámci oboru, ale i pro mezifakultní
výuku. „Součástí je příprava modulárních
učebních elektronických i tištěných textů
pro kurzy Matematika I až Matematika IV,
které ústav vyučuje na fakultě informatiky. Současně dbáme na to, aby jednotlivé
moduly byly použitelné například pro studenty ekonomicko-správní fakulty,“ popsal
Vondra.
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů matematických
i nematematických oborů. „Chceme také
připravit absolventy pro potřeby současné
i budoucí praxe,“ doplnil Vondra. Absolventi
matematiky se uplatňují ve středním a vyšším managementu nebo jako nejrůznější
analytici.
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Tři jazykovědná studia se rozšířila
o možnost nového zaměření
Areálová orientace
(USA, Kanada, Mexiko)
filologického studia angličtiny,
francouzštiny, španělštiny

Studenti angličtiny, francouzštiny a španělštiny na filozofické fakultě získají díky více než desetimilionovému grantu z OP VK
možnost nové orientace svého studia. Těšit se mohou na desítky nových a inovovaných předmětů, ale
například i na speciální stipendia pro zpracování konkrétních diplomových a doktorských prací.

Jazyková mapa
Severní Ameriky
Kanada
(rodný jazyk)

AJ
60 %
FJ
23 %

Spojené státy

Zdroj: Wikimedia Commons (Alex Covarrubias). Infografika: Petr Hrnčíř.

na severoamerický areál. Usnadní kontakty
se zahraničními odborníky a partnerskými
institucemi.
Díky financím z projektu budou také zakoupeny nové publikace o severoamerickém
areálu do fakultní knihovny. Značně se tak
rozšíří stávající knihovní fond. „Knihovna
nyní kupříkladu disponuje více než pěti tisíci jednotkami zaměřenými na anglofonní
a frankofonní Kanadu. Je to do jisté míry
výsadní informační centrum, které láká zahraniční studenty, a proto i Středoevropská
asociace kanadských studií nabízí zahraničním studentům stipendia umožňující studijní pobyt v Brně. Přičteme-li k tomuto fondu
stávající fond věnovaný USA a Mexiku a rozšíříme-li jej v rámci projektu o další dva a půl
tisíce dokumentů, může v Brně vzniknout
referenční specializované badatelské místo,“
zdůraznil řešitel projektu.
Projekt podle Kylouška také zvýší konkurenceschopnost absolventů, pedagogů
a badatelů. „Vytvoříme a dále budeme vzdělávat mezioborový tým odborníků specializovaných na severoamerický areál. Tito
specialisté pak budou připraveni zapojit se
do mezinárodních projektů a sítí,“ dokreslil
záměr projektu jeho řešitel.
Inovaci realizuje jádro vysokoškolských
pracovníků z katedry anglistiky a amerikanistiky a ústavu románských jazyků a literatur.
>> více informací na webové adrese
http://www.phil.muni.cz/wcss

(jazyk užívaný doma)

AJ
80 %
ŠJ
12 %

Mexiko
ŠJ
98,8 %

Studium dějin umění obsáhne
i nejmodernější trendy oboru

Historici budou studovat dějiny
multikulturalismu

Dějiny umění na filozofické fakultě budou nově nabízet i studium
virtuální kultury, teorie a antropologie obrazu. Tradiční vzdělání
tak doplní zkoumání obrazů související s nejnovějšími trendy,
které přinesla digitální média. Inovaci studijního programu
umožní grant OP VK ve výši 5,6 milionu korun.

Historickému ústavu filozofické fakulty
se podařilo propojit moderní dějiny
s multikulturalitou. Vzniklo zde totiž
Centrum pro moderní dějiny a multikulturní
společnost. Projekt získal z OP VK podporu
ve výši 10 milionů korun.

Obraz: Jean Fr. Niceron – Anamorfický portrét Ludvíka XIII.

„Jedním z podstatných rysů současnosti je proměna světa umění. Dnešní enormní nárůst
obrazů, jako jsou fotografie, plakátová tvorba,
vizuálně koncipovaný design nebo virtuální
obrazy v informačním prostředí, a s tím rostoucí význam vizuální kultury vedou nutně
k promýšlení vztahu tradičního pojmu umění
k širšímu pojmu obrazu,“ nastínil problematiku řešitel projektu Jiří Kroupa.
Na rozdíl od některých zahraničních pokusů vytvořit zcela nový obor věnovaný
teorii a vědě o obrazech, odlišný od dějepisu umění, se na filozofické fakultě rozhodli
vyjít z klasického uměleckohistorického zaměření studia. „V rámci již akreditovaného
bakalářského a magisterského studia dějin
umění chceme prostřednictvím modulového
systému studia rozšířit disciplínu dějin umění o dějiny obrazu a o antropologii obrazu,“
vysvětlil záměr projektu jeho řešitel.
Toto badatelské rozšíření bude provázeno
také zpestřením výukové nabídky. „Jedna
část nabízených kurzů se bude orientovat
na specifické historické a současné projevy
vizuální kultury, na její vztah k umění, tedy
k tématům, ke kterým mají blízko angloamerická visual studies,“ popsal manažer
projektu Ladislav Kesner.
Druhá skupina kurzů se zaměří na teorii a antropologii obrazu, medialitu obrazu,
jeho vztah s architekturou, na otázky interpretace obrazu, vidění a vizuality. „Současně
tyto kurzy usilují o rozšíření poznání obrazu o perspektivu práce s obrazem v prostředí exaktních věd. Odpovídají tak programu
obrazové vědy či Bildwissenschaft tak, jak

Inovace studijního
programu dějin
umění o zaměření
na vizuální kulturu

Anamorfóza je druh
obrazové projekce,
vyžadující neobvyklý úhel pohledu. Zde
musí být na plochu
postaven válec,
na němž se bude
obraz zrcadlit.

je praktikována v německém prostředí, ale
rozšiřují je o další aspekty a témata,“ doplnil
Kesner.
Projekt reaguje na zvýšenou poptávku
po praxi u absolventů dějin umění. Na projektu bude proto spolupracovat i brněnská
Moravská galerie. „Studium bude samozřejmě podpořeno jak materiálně, tak personálně.
Připravujeme nové studijní materiály, e-learning, budujeme informační zdroje. Budeme
mít vyučující nových specializací, zváni
budou také experti z praxe. Podpora inovace nesporně umožní vytvořit zázemí, které
bude garantovat pokračování nově koncipovaného studia i v letech po ukončení projektu,“ poznamenal Kroupa.
>> více na webových stránkách
http://www.phil.muni.cz/dejum/CDO/

„Cílem pracoviště je připravit a realizovat
v rámci magisterského studia historie novou
studijní specializaci Moderní dějiny a multikulturní společnost a přispět tak k přípravě
multioborově vzdělaných specialistů uplatnitelných ve výzkumu, školství, v mediální
sféře, v poradenství, veřejné správě či mezinárodních organizacích,“ vyjmenoval řešitel
projektu Tomáš Dvořák.
Projekt vychází z předpokladu, že redukování problému soužití různých kultur
pouze na otázky sociálních a pedagogických strategií a technik, a to bez širšího
kulturně-historického znalostního základu,
je jednou ze základních překážek úspěšného zakomponování multikulturní výchovy
do školství a veřejného života podporovaného EU. „Zde se otevírá široký prostor
k využití studia historie a uplatnění jeho
metod. Předmětem kritického znovupromýšlení a přehodnocování je totiž i samotný koncept multikulturalismu,“ nastínil
Dvořák.
Projekt počítá také s inovací tradičních
forem studia historie, které byly dosud
orientované úzce na výchovu budoucích
badatelů. „Chceme rozšířit uplatnitelnost
našich absolventů. Jedním z prostředků
bude internacionalizace studia, tedy výuka
v cizím jazyce, účast zahraničních odborníků v pravidelné výuce i v rámci diskusních
seminářů a další inovativní formy studia,“
popsal Dvořák.
Muzeum romské kultury, jakožto partner
projektu, převezme aktivity odpovídající
jeho profilu a tematickému zaměření. V ob-

Studium
moderních dějin
jako kvalifikace
k implementaci
multikulturní
výchovy

lasti inovace studia zajistí muzeum nejrůznější typy odborné praxe.
Kromě nových předmětů, praxe či učebních pomůcek nabídne projekt studentům také tři týdenní zahraniční exkurze
zaměřené na témata studijní specializace.
Úspěšní absolventi získají vedle magisterského diplomu také certifikát o absolvování specializačního studia podpořeného
Evropskou unií.

Osud multikulturního ČSR
22 %

obyvatel ČSR tvořili ještě v roce 1930 lidé
hlásící se k německé národnosti

3 miliony

Němců z českého území po 2. světové
válce utekly, byly vyhnány nebo vysídleny

2 miliony

Čechů a příslušníků dalších národností
zaujaly jejich místo

Foto: Sudetendeutsche Stiftung.

Nutnost inovace jazykovědného studia
je podle řešitele projektu Petra Kylouška
vynucena soudobými rychlými společenskými změnami v USA, Kanadě a Mexiku.
„Na severoamerickém kontinentě se urychlily migrační a integrační procesy, které
významně ovlivňují jazykovou, kulturní
a společenskou situaci. Zajímavé to pro nás
může být i z hlediska toho, že obdobné procesy možná čekají také Evropskou unii,“
nastínil problematiku řešitel projektu Petr
Kyloušek.
Inovace filologických programů bude mít
podle něj trojí efekt: nové předměty přinesou
studentům aktuální informace o jednotlivých
kulturních areálech Severní Ameriky, mezioborová a mezijazyková koncepce některých
předmětů zdůrazní anglo-francouzské či anglo-hispánské kulturní jevy a metodologicky
pak tato koncepce předmětů může posloužit
jako inspirace pro přístup k obdobné problematice týkající se jiných, neamerických
areálů.
„Koordinované vytvoření čtyřiceti předmětů včetně jejich e-learningových opor
mezioborovým týmem tak umožní modularizaci výuky a zvýší uplatnění absolventů v rámci odborné specializace, a to nejen
v rámci filologického studia, ale i v překladatelství a dalších oborech,“ poznamenal
Kyloušek.
Projekt odborně i stipendijně podpoří vybrané doktorské a diplomové práce zaměřené
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Učit může zkušenost i zážitek
Nové studijní příležitosti z oblasti zkušenostního a reflektivního učení
nabídnou dva projekty Akademického centra osobnostního rozvoje,
které uspěly s žádostí o grant OP VK. První projekt získal finanční
podporu 6,9 a druhý 5,9 milionu korun.

Zkušenostní
a reflektivní učení –
podpora profesní
přípravy studentů

Absolventi se
lépe připraví
na vzdělávání
dospělých

Zkušenostní učení pro
praxi – podpora odborné
přípravy stávajících/
budoucích učitelů

Na oblast vzdělávání
dospělých se zaměřuje nový
projekt Centra inovace
andragogických studií při
Ústavu pedagogických věd
Filozofické fakulty MU.

Foto: Archiv projektu.

Inovace a modernizace
přípravy studentů pro
komplexní uplatnění
ve vzdělávání dospělých

„Jde o dva synergicky provázané projekty,
které odlišuje koncentrace na jinou cílovou
skupinu s odlišnou strukturou vzdělávacích
potřeb. První z projektů se zaměřuje především na prezenční studenty neučitelských
vzdělávacích programů univerzity a druhý
řeší primárně potřeby studentů učitelských
oborů v kombinované formě studia,“ popsal řešitel projektů Jan Kolář z filozofické
fakulty.
Cílem projektů je vytvořit v rámci studijního programu Pedagogika speciální vzdělávací modul a připravit jeho prostřednictvím
studenty pomáhajících profesí, respektive
budoucí či stávající učitele, na plnohodnotné využití principů zkušenostně reflektivního učení v různorodých oblastech praxe,
jako je například škola, neziskový i firemní
sektor.

Zkušenostní
učení představuje
vzdělávací koncept
umožňující učit se
prostřednictvím
získaných zážitků,
často během netradičních činností.

„Zkušenostní a reflektivní učení představuje praxí i výzkumem prověřený výchovně vzdělávací koncept umožňující lidem
učit se prostřednictvím získaných zážitků
a zkušeností, často během netradičních
a zábavných činností, novým věcem, které
mají bezprostřední dopad na jejich osobní
či profesní život a které lze jiným způsobem
získávat jen velmi obtížně,“ popsal Kolář.
Těžištěm projektu bude čtyřsemestrální
studium Zkušenostně reflektivního učení
a dalších přidružených vzdělávacích aktivit.
„Těch se budou moci již od letošního podzimu zúčastnit studenti spadající do cílových
skupin nejen z filozofické fakulty, ale z celé
univerzity,“ doplnil Kolář.
K dalším projektovým aktivitám bude
patřit tvorba tištěných studijních materiálů
a odborných publikací, vytváření e-learn-

ingových studijních opor a budování virtuálního znalostního prostředí. „V plánu je také
další rozšiřování odborné knihovny zaměřené na zkušenostně reflektivní učení a osobnostně sociální rozvoj, příprava odborných
konferencí nebo podpora tvorby a publikace
odborných článků,“ dodal řešitel projektů.
Projekty reagují na aktuální potřeby studentů vybraných oborů a fakult Masarykovy
univerzity. Unikátní jsou také v tom, že
v Česku nyní prakticky neexistuje žádná
systematická a komplexní vzdělávací příležitost, která by studentům pomáhajících
profesí umožnila potřebné znalosti a dovednosti z této oblasti získat.
>> více informací na webových
stránkách www.acor.cz
či facebookové stránce centra
www.facebook.com/acormuni

Na jeho konci mají být konkurenceschopní manažeři vzdělávání, personalisté
či lektoři. Pro svůj záměr získali řešitelé projektu finanční podporu z OP VK
ve výši 7 milionů korun.
„Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s partnery inovovat studia připravující pro vzdělávací, poradenskou
a rozvojovou práci ve vzdělávání dospělých tak, aby kompetence absolventů co
možná nejlépe odpovídaly požadavkům
trhu práce,“ popsal záměr projektu jeho
manažer Petr Novotný.
Podpořit úspěšnost absolventů při
hledání zaměstnání mají také praxe či
internacionalizace studia. „Plánujeme
přizvat zahraniční experty a samozřejmě nesmí chybět předměty v cizím jazyce,“ popsal Novotný. „Součástí projektu
je také monitorování trhu práce, chceme získat ještě přesnější údaje o uplatnění absolventů v této oblasti,“ doplnila
koordinátorka spolupráce Centra inovace andragogických studií Michaela
Zedníková.
Inovace se však netýkají pouze studentů andragogiky, ale také celouniverzitní
výuky, kterou Centrum realizuje. „Bude
se jednat zejména o kurzy orientované
na oblast vzdělávání dospělých pro studenty především pedagogických oborů,
mimo celouniverzitní nabídku pak budou v rámci projektu realizovány kurzy,
které se budou zaměřovat na vzdělávání
vyučujících, lektorů a vedoucích praxí
v oblasti andragogiky a vzdělávání dospělých,“ doplnil Novotný.
Studenti se mohou těšit na inovované,
ale i nové předměty. Ve studijním období
jaro 2011 přibyly kurzy Ekonomika vzdělávání dospělých a Professional learning
and organizations, který je vyučován
v angličtině.

Zaměstnanci MU se mohou zdokonalit v práci s počítačem
Zaměstnanci Masarykovy univerzity mají díky novému projektu lékařské fakulty možnost vylepšit své znalosti práce s počítačem.
V kurzech a seminářích se zájemci naučí například práci s textovým editorem Word, programem pro přípravu prezentací či tvorbu
PDF dokumentů nebo zpracování digitálních fotografií. Projekt získal z OP VK částku ve výši 4,3 milionu korun.
obvykle 2–3 vyučovací hodiny, a mohou být
praktické i teoretické. „V případě zájmu je
možné uspořádat i kurzy na míru s individuálně dohodnutým termínem i zaměřením,“ poznamenal řešitel projektu.
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná
účast na minimálně 60 procentech lekcí,
včetně lekce poslední, na které jsou ověřeny
znalosti. „Účastník, který splní minimální
účast a prokáže znalosti na dostatečné úrovni, absolvoval kurz úspěšně, o čemž obdrží
certifikát,“ uvedl řešitel projektu.
Kurzy a semináře se konají především
v prostorách univerzitního kampusu, ale
také na půdě partnerských fakult. Mezi ně
patří fakulty přírodovědecká a právnická a fakulta sportovních studií, na jaře se
k projektu přidala i filozofická fakulta. Akce
jsou určeny především pro zaměstnance
zúčastněných fakult, ale v případě volných
kapacit se mohou zúčastnit i všichni ostatní
zaměstnanci Masarykovy univerzity. Účast
je samozřejmě zdarma. Přihlašování probíhá obvykle prostřednictvím Obchodního

Kurzy a semináře se konají
především
v prostorách
univerzitního
kampusu, ale
také na půdě
partnerských
fakult.

centra Informačního systému Masarykovy
univerzity.
„Informace o projektu, pořádaných kurzech a seminářích, způsobu přihlašování, učebnách atd. je možné najít na webu

Foto: Archiv projektu.

„Naším cílem je nabídnout zaměstnancům
MU možnost zvýšit znalosti a schopnosti při používání informačních technologií,
a to prostřednictvím kurzů a seminářů zaměřených na nejčastěji používané nástroje
a technologie potřebné pro výuku i výzkum.
Základem je výuka kancelářských aplikací,
jako je Word, Excel, PowerPoint, dále zpracování digitálních obrazových materiálů,
jako je počítačová grafika, digitální fotografie, také tvorba dokumentů v PDF a základy
tvorby webových stránek,“ nastínil řešitel
projektu Břetislav Regner.
V květnu 2011 přibyly semináře zaměřené
na bezpečnost v IT. „Další témata budeme
přidávat podle zájmu účastníků a samozřejmě podle vývoje v IT,“ dodal Regner.
Výuka je organizována ve formě kurzů
a seminářů, přičemž kurzy jsou rozsáhlejší,
typicky 8–10 vyučovacích hodin rozdělených do lekcí po dvou hodinách, a prakticky
zaměřené – výuka probíhá v počítačových
učebnách, kde má každý účastník k dispozici vlastní počítač. Semináře jsou kratší,

Zvyšování IT gramotnosti
zaměstnanců vybraných
fakult MU
projektu na adrese http://cit.ukb.muni.cz/
kurzy/. Zároveň je možné se zde zaregistrovat do maillistu a nechat si zasílat informace
o mimořádně vypsaných akcích e-mailem,“
dodal řešitel projektu.
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Výzkumné centrum bude mít
mezinárodní charakter
Centrum výzkumu
pluripotentních buněk
a nestability genomu

Na projekt Centra výzkumu
pluripotentních buněk a nestability genomu (PLURICELL) získala
lékařská fakulta z OP VK částku
35,6 milionu korun. Obsahem
projektu je mezioborová extenze,
stabilizace výzkumné kapacity
a zavedení nového systému
řízení, evaluace a etických
principů do existující platformy
biologie lidských pluripotentních
kmenových buněk při Biologickém ústavu Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity.

IIlustrační foto: David Povolný.

„Naším cílem je efektivně začlenit do existující struktury výkonných a mezinárodně uznávaných pracovních týmů našeho
oboru společný systém personální politiky,
vnitřního řízení a evaluace, vnějších vztahů,
popularizace, etických pravidel a mezinárodních odborných interakcí, který umožní
v Česku vznik unikátního a dlouhodobě stabilního centra,“ popsal řešitel projektu Petr
Dvořák.
Aktivity Centra budou zaměřeny na studium biologie lidských kmenových buněk
v souvislosti s významnou překážkou jejich
využití pro terapii závažných onemocnění – nestabilitou genomu a vznikem genetických abnormalit. „Nestabilitu genomu
kmenových buněk studujeme na našem
pracovišti z pohledu vývoje kultivačních
podmínek, regulací jejich sebeobnovy a diferenciace pomocí přírodních i syntetic-

kých molekul a molekulárních mechanismů
poškození a opravy DNA,“ uvedl řešitel
projektu.
Smyslem Centra je získat a udržet vynikající experty v každém z výše uvedených
výzkumných směrů. „Usilujeme o to přispět
v celosvětovém kontextu k přenosu výzkumu kmenových buněk do klinické medicíny.
Máme zájem posílit v Česku rozvoj vědecké

základny kmenových buněk prostřednictvím edukačních aktivit odborníků Centra
a chceme zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost oboru,“ nastínil Dvořák.
Centrum výzkumu pluripotentních kmenových buněk a nestability genomu bude
spolupracovat i s Mezinárodním centrem
klinického výzkumu ICRC a očekává se proto, že bude výrazně internacionalizované.

Inovace zkvalitní přípravu budoucích dětských lékařů
Potřeba dětských lékařů v Česku v posledních letech stoupá. Na tento trend chtěla
zareagovat i lékařská fakulta, a požádala
proto o grant na inovaci výuky pediatrie.
S žádostí uspěla. Částka ve výši bezmála
sedm milionů korun tak pomůže zajistit
výuku specializovaných předmětů či praxi
studentů na vyšetřovacích modelech.
„Rozšířená výuka pediatrie je nutná pro zvýšení počtu lékařů-pediatrů
a také pro zlepšení odborné vzdělanosti
studentů medicíny. Dojde tím ke zkvalit-

nění teoretických a hlavně praktických
dovedností dětských lékařů a ke zvýšení
jejich uplatnitelnosti na trhu práce,“ popsal řešitel projektu Ivo Šlapák.
Projektem chce lékařská fakulta dosáhnout vytvoření komplexu výukových
materiálů a postupů pro studenty pediatrických oborů. „Zajistíme přípravu
vyučujících, vytvoříme výukové programy a specializované kurzy i místa
pro praktickou výuku na trenažérech
a výukových modelech,“ vysvětlil Šlapák.

Přípravu vyučujících zajistí lektoři
Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, kteří přednášejí témata s hraniční problematikou medicíny
a pedagogiky. Jde převážně o práci s handicapovanými a postiženými dětmi, která vyžaduje speciální přístup medicínský
i pedagogický. „Tým vyučujících bude vytvářet výukové programy, složené jednak
z textové části, jednak z obrazové v podobě fotokatalogů a videofilmů,“ upřesnil
řešitel projektu.

Dlouhodobým cílem projektu je dosáhnout
srovnatelné kvality, mezioborovosti, úrovně
systému řízení a vnitřní evaluace, jako mají
podobně zaměřená centra v zahraničí. Česká
republika se významně zapojila do světového výzkumu lidských pluripotentních kmenových buněk už v roce 2003.
>> více na webové adrese
http://www.med.muni.cz/biology/

Inovace studijního programu všeobecného
lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU

Projekt zahrnuje i vytvoření center
praktické výuky, ve kterých by studenti na modelech získávali základní dovednosti v jednotlivých medicínských
oborech. Mezi nacvičované úkony bude
patřit například vyšetření uší a očí nebo
základní chirurgické postupy a endoskopické techniky. Absolvování kurzu
praktické výuky bude zakončeno udělením certifikátu.
„Členové projektu jsou zástupci všech
klinických oborů dětské medicíny:

interna, chirurgie a ortopedie, otolaryngologie, oční, radiologie, onkologie,
neurologie, anesteziologie a resuscitace,
genetika a infekční lékařství,“ doplnil
Šlapák.
Pracoviště dětské medicíny Fakultní
Nemocnice Brno, kde se uskutečňuje
výuka studentů lékařské fakulty v pediatrických disciplínách jednotlivých
medicínských oborů, je jedinou samostatnou dětskou nemocnicí v České
republice.

Výuka ošetřovatelství na lékařské fakultě bude praktičtější

Ilustrační foto: JD Lasica.

Zvyšování kvality praktické výuky ve studijním oboru Všeobecná sestra je cílem nového projektu lékařské fakulty, který získal
z OP VK 4,9 milionu korun.
Pedagogové chtějí dosáhnout většího provázání s praxí užší spoluprací s partnerem projektu FN Brno, zapojením jeho pracovníků z řad
zkušených všeobecných sester do odborné
ošetřovatelské praxe a podporou studentů
v jejich osobním a profesionálním růstu.
„Postupně oslovíme všechna klinická pracoviště FN Brno, kde studenti studijního oboru Všeobecná sestra již vykonávají nebo by
mohli vykonávat odbornou ošetřovatelskou
praxi. Průběžně také vybíráme všeobecné sestry – budoucí mentorky a školitelky odborné
ošetřovatelské praxe,“ vysvětluje řešitelka
projektu Petra Juřeníková.
Zapojení mentorek z klinické praxe pomůže lépe podporovat studenty v jejich
studijních aktivitách, které jsou v souladu
se studijními cíli a náplní studijního oboru.
Mentorky také pomohou lépe zapojit studenty
do multidisciplinárního týmu. Studenti v ba-

kalářském studijním oboru Všeobecná sestra
totiž musí během svého tříletého studia absolvovat 2300 hodin odborné praxe v klinických
podmínkách zdravotnického zařízení.
Vybrané mentorky jsou proškolovány v certifikovaném kurzu Mentor klinicko-pedagogické praxe v ošetřovatelství. Certifikovaný
kurz je akreditován ministerstvem zdravotnictví a díky podpoře Evropských sociálních
fondů mohou budoucí mentorky tento kurz
absolvovat zcela zdarma. Certifikovaný kurz
se skládá ze čtyř modulů, mentorkám poskytuje základní vědomosti z oblasti pedagogiky,
managementu, organizace výuky a vedení
odborné ošetřovatelské praxe. Celková doba
trvání kurzu je 6 měsíců a po úspěšném složení závěrečných zkoušek získají mentorky
32 kreditů do systému celoživotního vzdělávání a možnost vést studenty na odborné
ošetřovatelské praxi.

Zvyšování kvality praktické
výuky v ošetřovatelství
„V současné době již probíhá první proškolování budoucích mentorek v certifikovaném
kurzu. První mentorky, které v současné
době absolvují certifikovaný kurz, budou
zapojeny do výuky již od září akademického
roku 2011/2012,“ uvedla Juřeníková.
Ke zvýšení kvality odborné ošetřovatelské
praxe pomůže i zavedení Logbooku – deníku
ošetřovatelské praxe, kde se zaznamenává
průběh teoretické i praktické výuky v klinických podmínkách.
Od jarního semestru akademického roku
2010/2011 byl Logbook zkušebně zaveden
do praktické výuky studentů a v současné
době jsou vyhodnocovány první zkušenosti
studentů i pedagogů.
„Zavedení Logbooku umožní kontinuitu
a zpřehlednění záznamů a také monitoring
pokroků studenta po celou dobu jeho studia,“
vysvětila Juřeníková.
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Kvalitní praxe chtějí nejen
studenti, ale i firmy

Kvalitnější doktorské studium
v programu Informatika
nejen pro ty, kdo chtějí zůstat
v akademické sféře, zavádí
fakulta informatiky.

Inovace magisterského
studijního oboru Service
Science, Management and
Engineering

Inovace doktorského studia
na FI MU

Ilustrační foto: Pavla Ondrušková.

Aktualizované studijní materiály a inovovaná náplň předmětů oboru Service Science,
Management and Engineering na fakultě informatiky – tak bude vypadat studium oboru,
který uspěl v žádosti o grant OP VK. Sedmimilionová dotace zajistí ještě lepší uplatnitelnost
absolventů tohoto oboru v praxi.

Doktorské studium
informatiky získalo
nové možnosti

Obor Service Science, Management and Engineering (Služby – výzkum, řízení a inovace) je zaměřen na studium informatické
podstaty servisních systémů a ekonomiky služeb. Studenti mají většinu předmětů
v angličtině.
„Naše výuka je zaměřena na praxi. Abychom tedy co nejvíce vyhovovali stále měnícím se potřebám byznysu, musíme obor
inovovat. V rámci projektu, na který jsme
grant získali, budeme aktualizovat náplň
i studijní materiály deseti klíčových předmětů oboru a také připravíme zadání pro
studentské projekty ve vybraných předmětech,“ vysvětlil řešitel projektu Zdenko
Staníček.
Projekt počítá s navazováním a dalším
rozvíjením spolupráce se zahraničními in-

Studenti, vybavení znalostmi,
ale nezatížení
rutinou, přináší
nové pohledy
a nápady, jak
zlepšit procesy
ve firmách.

stitucemi, budou také rozvíjeny a prohlubovány vztahy s průmyslovými partnery,
u nichž studenti budou moci absolvovat povinnou semestrální praxi. Partneři projektu
budou zapojeni především do oponování
věcné náplně inovovaných předmětů a vedení semestrálních praxí.
„Cílem oboru je, aby studenti získávali znalosti, které přímo použijí v praxi. Předmět
Interim Project, v rámci kterého absolvují
semestrální stáž, je jedním z důvodů, proč si
studenti tento obor vybírají,“ potvrdil zájem
studentů řešitel projektu a poukázal na to,
že i ze strany firem je patrný zájem o studenty: „Partneři si cení toho, že studenti, vybavení znalostmi a oproštění od firemní rutiny
zavedených postupů, přináší nové pohledy
a nápady, jak procesy zlepšit.“

Obor Service Science, Management and
Engineering se od svého založení velmi rychle rozvíjí. Do historicky prvního semestru
na jaře 2009 nastoupilo osm studentů, dnes
jich je už 165. Obor se svou náplní neomezuje
pouze na IT, ale zahrnuje i další směry, jako
je ekonomie, management a efektivní práce s lidmi. Připraví tak studenty především
na práci na manažerských pozicích IT společností. Díky znalostem angličtiny svého oboru
často nastupují do nadnárodních firem.
Přes 85 % studentů oboru Service Science,
Management and Engineering dostalo nabídku na další spolupráci ve firmě, kde absolvovali praxi. I proto má vedení oboru v plánu
dále rozšiřovat spolupráci s průmyslovými
partnery.
>>více na http://ssme.fi.muni.cz

Větší atraktivitu výuky zajistí užší propojení s průmyslovou sférou či zahraniční experti. Inovaci doktorského studia
podpoří grant OP VK ve výši 9,6 milionu
korun.
„Cílem projektu je zvýšení kvality, ale
také kapacity doktorského studijního
programu Informatika,“ popsal řešitel
projektu Luděk Matyska. V rámci projektu dojde k významnému zvýšení nabídky
konkrétních studijních témat, čímž se
zvýší možnost kvalifikované volby uchazečů o studium.
Součástí projektu je i intenzivnější zapojení odborných asistentů a výzkumných
pracovníků s dokončeným doktorským
vzděláním. „Studentům bude poskytnuta cílená podpora v kritických etapách
doktorského studia, což přispěje k vyšší
úspěšnosti jejich studia. Intenzivnější zapojení odborných asistentů přispěje současně k jejich rychlejšímu akademickému
růstu a v konečném důsledku k dalšímu
nárůstu školitelské kapacity fakulty,“ vykreslil Matyska. Projekt ale usiluje také
o zvýšení konkurenceschopnosti absolventů, kteří se rozhodnou z akademické
sféry odejít do praxe.
Projekt se skládá z několika klíčových
aktivit. „Ty jsou naplánovány pro tříleté
období, po které má náš projekt trvat,
ale počítá se s jejich integrací do běžné
činnosti fakulty i po skončení projektu,“
doplnil Matyska. Kromě podpory v klíčových etapách studia se tak studenti
mohou těšit například na inovaci předmětů podporujících prezentační dovednosti či vedení týmu, na plakátovou
soutěž, která bude zaměřena na zvýšení
kompetitivního prostředí doktorského
studia, nebo na výuku experty z praxe
a ze zahraničí.
Propojení praxe s doktorským studiem
bude silné. „Důležitou oblastí spolupráce
s průmyslovými partnery je i rozšiřování témat disertačních prací, která budou
mít návaznost na výzkum realizovaný
na pracovištích průmyslových partnerů,
stejně jako využití jejich zkušeností při
hodnocení takto zaměřených prací,“ poznamenal Matyska.
>> více na webové adrese
http://www.fi.muni.cz/studies/
doctoral/oprojektu.xhtml

Informatici se zaměří na sociální rozměr informačních technologií

„Nově zavedené a inovované předměty budou studentům prezentovat sociální rozměr rozvoje informačních technologií
ve společnosti, problémy související s tímto vývojem a nové perspektivní oblasti výzkumu a aplikací,“ nastínil administrátor
projektu Jaromír Plhák.
Předměty budou využívat e-learningu
a multimediálních přístupů. „S podporou
partnerů projektu budou předměty zavedeny a vyučovány tak, aby reprezentativně
pokryly oblast odpovídající nynějšímu stavu výzkumu v oboru Sociální informatiky,“
vysvětlil hlavní koordinátor projektu Ivan
Kopeček.
Projekt bude spolupracovat s fakultou sociálních studií. „Chystáme předměty zcela
nové i inovované. Jde například o předměty Sociální aspekty informatiky a asistivní

technologie, Řečová interakce a sociální
sítě, Informační společnost, Vývoj aplikací a uživatelských rozhraní, Psychologie
a internet,“ nastínil Plhák. Studium těchto
předmětů v rámci zmíněných fakult umožní studentům nahlédnout na mezioborové
přesahy.
Projekt ve spolupráci s partnery chystá
pro studenty také praktické stáže. „Cílem
projektu je vytvoření pestřejší nabídky
studia v oblasti, která je mimořádně atraktivní jak svou aktuálností, tak i možnostmi
uplatnění absolventů tohoto oboru.
Ve svém důsledku je tak cílem projektu
saturace trhu práce v oblasti Sociální informatiky. To také zvýší produktivitu v oblasti
informačních technologií, jež úzce souvisí
s dynamikou sociálního vývoje společnosti,
a pomůže integraci informační infrastruk-

tury České republiky v Evropské unii,“ dodal Plhák.
A jaké je postavení sociální informatiky
v současné vědě? „Sociální informatika
je velmi mladý vědní obor, jehož vznik si
vynutila naléhavost problémů spojených
se sociálním vývojem na jedné straně a rapidním vývojem informačních technologií
na straně druhé. Ve vyspělých zemích se
sociální informatice věnuje mimořádná pozornost zejména ze strany státních
institucí a univerzit, které rovněž odpovídá vysoký zájem u studentů. V České
republice se dle našeho průzkumu sociální
informatika jako obor dosud nevyučuje,“
uvedl administrátor projektu.
>> více na webové adrese
http://www.fi.muni.cz/projects/
inovace-mgr-soc.xhtml

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Inovovat Aplikovanou informatiku o aktuální společensky důležité obory z oblasti sociální informatiky, to je cílem nového
projektu. Fakulta informatiky na něj získala z OP VK dotaci 8,8 milionu korun. Projekt se zaměří na otázky spojené s dopadem
informačních technologií na společnost a související problematiku.

Inovace bakalářského studijního
programu Aplikovaná informatika
s orientací na sociální informatiku
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Projekt podpoří výchovu k lidským
právům a občanství
Podpořit výchovu k lidským právům a aktivnímu občanství má nový projekt Centra občanského vzdělávání. Zaměřuje se na základní
a střední školy ve třinácti krajích České republiky. Na svůj záměr získal projekt z OP VK finanční podporu ve výši 19,4 milionu korun.
a vzdělávací semináře. Vzniká tak kompletní servis v oblasti občanského vzdělávání založený na celonárodní síti spolupracujících
subjektů, jehož páteří budou krajští koordinátoři,“ popsal Petřík.
Mezi výstupy projektu patří vzdělávací
program pro učitele vytvořený a vyzkoušený v rámci pilotní výuky, konference o občanském vzdělávání zaměřené na školskou
veřejnost, informační a komunikační webový portál pro všechny zúčastněné, sborník
dobré praxe shrnující zkušenosti a příklady
a také přeložené a adaptované vybrané materiály Rady Evropy.
„Projekt se nesnaží vytvářet novou iniciativu a vymýšlet věci již několikrát někým
jiným vymyšlené, ale propojuje všechny
dosavadní, které mají poctivý a profesionálně zvládnutý záměr,“ poznamenal Petřík.
Projekt tak pomáhá již fungujícím organizacím šířit jejich vzdělávací a metodickou
nabídku.
>> více na webových stránkách
http://www.obcanskevzdelavani.cz/

Foto: Archiv projektu.

„Smyslem našeho projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání
na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách v Česku,“ popsal
řešitel projektu Jaroslav Petřík. Projekt se
v první fázi týká vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
a v druhé fázi pak žáků a studentů 39 pilotních škol v celé České republice.
„Nejprve jsme identifikovali podstatná
témata z oblasti lidských práv a občanského vzdělávání a zajišťujeme o nich co
nejefektivnější komunikaci se školskou
veřejností,“ popsal Petřík. Projekt následně
počítá s tvorbou strategických materiálů
pro politiku občanského vzdělávání a se
stanovením měřítek kvality pro konkrétní
fungování občanského vzdělávání v České
republice.
„Nastartovali jsme dlouhodobou spolupráci mezi organizacemi, včetně zahraničních, které se tématem zabývají, a školami.
Třídíme a dále koncepčně rozvíjíme stávající zkušenosti, kvalitní výukové materiály

Právnická fakulta bude rozvíjet výzkum a vývoj
Vybudování platformy, která umožní vznik sítí spolupracujících subjektů a týmů ve výzkumu a vývoji, je hlavním cílem nového
projektu právnické fakulty. Pro inovaci získala fakulta z fondu OP VK částku 12,7 milionu korun.
„Platforma bude fungovat jak na národní, tak
na mezinárodní úrovni a umožní aktivní vyhledávání nových a také správu stávajících
kontaktů v rámci projektů výzkumu a vývoje. Základním prvkem bude vysílání vlastních pracovníků do zahraničí a přijímání
zahraničních pracovníků u nás,“ popsala řešitelka projektu a děkanka právnické fakulty
Naděžda Rozehnalová.
Součástí projektu je vzdělávání pracovníků
výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu,
šíření výsledků vědy a transferu technologií
a také v ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví. „V těchto oblastech bude
intenzivně, kromě samotných partnerů pro-

Celonárodní síť pro
podporu výchovy
k lidským právům
a aktivnímu občanství –
Centrum občanského
vzdělávání

jektu, využíváno také spolupráce s Centrem
pro transfer technologií Masarykovy univerzity,“ doplnila Rozehnalová.
Výstupy z těchto aktivit poslouží jako
základ pro zavedení povinně volitelných
předmětů pro studenty graduálního a postgraduálního studia. Týkat se budou zejména
projektového řízení a problematiky duševního vlastnictví.
„Práce akademických pracovníků a jejich
vědecké a výzkumné výstupy, a to jak v kvantitativním, tak kvalitativním měřítku, naráží
v poslední době jednak na limity způsobené
nesystémovým organizačním pojetím na naší
fakultě a nedostatkem relevantních metodik,

jednak také na měnící se požadavky ze strany EU i Česka či nedostatečnou znalost projektového řízení,“ nastínila problematiku
řešitelka projektu. Nový projekt se tak snaží
zmíněné limity odbourat a zajistit prostor
pro rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu právnické fakulty.
S výše uvedenými přínosy souvisí i výhody pro studenty doktorského stupně studia. „Tito začínající akademičtí pracovníci
se potýkají s obdobnými problémy, nicméně
ledaskdy ještě se silnějším dopadem, neboť jim chybí elementární zkušenost s prací ve výzkumu a vývoji,“ popsala Naděžda
Rozehnalová.

Projekt dá
prostor rozvoji
lidských
zdrojů ve vědě
a výzkumu.

Ochrana, transfer a uplatnění
výsledků VaV na národní
a mezinárodní úrovni
Takovým problémům se předejde dvěma
způsoby: jak v rámci aktivit, které budou
využívat coby akademičtí pracovníci, tak
v rámci aktivit, které budou využívat coby
studenti, tedy transformací výstupů projektu
do povinně volitelných předmětů. „Díky tomu
dojde u studentů graduálního stupně studia
k rozvoji jejich znalostí v oblasti duševního
vlastnictví, která začíná významně nabývat
na významu a kterou doposud právnická fakulta systémově neřešila. Student se tak bude
moci profilovat už za svého graduálního studia tímto směrem, popřípadě přímo cestou
vedoucí dále k postgraduálnímu studiu a vědě
a výzkumu,“ dodala Rozehnalová.

Výuka práva se zaměří na praktické dovednosti
Jedenkrát vyzkoušené je víc než mnohokrát přečtené – s tímto mottem uspěl projekt inovace studia práva při žádosti o dotace
z OP VK. Studenti se díky získaným více než 19 milionům korun mohou těšit na praktičtější výuku, inovaci odborné praxe či
simulovaná soudní řízení.
tí,“ popsal situaci řešitel projektu Jan Neckář.
Pod vedením děkanky právnické fakulty
Naděždy Rozehnalové byl proto připraven
projekt, který má inovovat studijní plány

Foto: Archiv projektu.

„Kritizovaným nedostatkem právnického
vzdělávání v České republice je vysoká míra
předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovednos-

Základem projektu je zavedení
předmětů propojujících právní
teorii s praxí
pomocí nových
výukových
metod.

magisterského oboru Právo a bakalářského
oboru Vyšší justiční úředník.
Základem projektu je zavedení předmětů
propojujících právní teorii s praxí pomocí
nových výukových metod. „Konkrétní podoba předmětů bude rozmanitá. Nabídka
bude zahrnovat předměty, které umožní
simulovat průběh řízení v různých odvětvích práva, nebo klinickou výuku spojující
speciální znalosti s výkonem praxe v terénu. Důležité budou předměty kladoucí
důraz na různé právnické dovednosti – studenti si vyzkouší sepsání žaloby či doložek
smlouvy, akademické psaní nebo formulaci
hypotéz. V nabídce ale nebudou chybět ani
odborné semináře v cizích jazycích,“ popsal Neckář.
Chystá se i propojení práva s ekonomií
a managementem tak, jak to vyplývá z potřeb a požadavků budoucích zaměstnavatelů.
Zvláštní důraz bude kladen i na předměty akcentující problematiku lidských práv.
Relativně samostatnou část projektu představuje také inovace systému odborných
praxí.

Teorie – dovednosti – praxe:
inovace studia práva

Druhým pilířem projektu je pak vzdělávání těch, kteří budou výuku zajišťovat.
„Projekt předpokládá vzdělávání studentů
doktorského studia a interních i externích
pedagogů fakulty, kteří by následně aplikovali nové metody výuky i v ostatních předmětech,“ doplnil Neckář. Počítá se také se
zapojením zahraničních expertů.
Projekt má přispět zejména ke zvýšení
konkurenceschopnosti absolventů. „Kvůli
personálnímu naplnění v oblasti justice,
zvýšené konkurenci na poli advokacie či
neustále se zvyšujícímu počtu absolventů
českých právnických fakult sílí tlak odběratelské sféry na rychlou adaptaci absolventů
v praxi a na aktivní znalost mezioborových
souvislostí a jejich aplikaci od počátku výkonu práce. Na tento nový směr však dosud
vysoké školy dostatečně nereagovaly. Proto
jsme přišli s projektem, který reflektuje potřeby odběratelské sféry a rozšíří možnosti
studentů vstupovat samostatně do podnikání,“ shrnul Neckář.
>> více na webové adrese
http://dovednosti.law.muni.cz/
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Teiresiás nabídne
handicapovaným nové služby
Universal learning design –
inovace dokumentových
formátů

„Podobně jako u partnerského projektu, který se zaměřuje na inovaci překladatelských
a tlumočnických služeb pro neslyšící, je naším cílem uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na Masarykově
univerzitě a spolupracujících školách standardy označované jako universal learning
design – v tomto případě pro osoby se zrakovým a těžkým pohybovým postižením,“
uvedl řešitel projektu Petr Peňáz.
Projekt spočívá v několika aktivitách.
První z nich je monitoring přístupnosti
elektronického výukového prostoru, v němž
se sice objevují studijní dokumenty stále
atraktivnější, především multimediální,
současně však stále méně platí, že by byly
automaticky přístupné těm, kdo informace
nevnímají zrakem, ale prostřednictvím čteček obrazovky.
„Stejně jako s růstem technických možností roste například frekvence plagiátů,
roste také riziko, že dokument nabídnutý
učitelem nebo spolužáky k odborné práci
nebude splňovat standardy obecné přístupnosti. Nemá-li zrakově postižený stu-

Ilustrační foto: Ondřej Ženka.

Pro zrakově a těžce pohybově
postižené studenty Masarykovy
univerzity se připravují další
služby. Středisko Teiresiás,
které pomáhá studentům se
specifickými nároky, totiž chystá
didakticko-technologické inovace.
Na projekt získal Teiresiás
z OP VK částku 17,5 milionu
korun.

dent narážet na překážky v době, kdy je
pozdě hledat řešení, musí být přístupnost
elektronického prostoru monitorována
průběžně a nepřístupné formáty konvertovány na alternativní formáty přístupné,“
uvádí Peňáz.
Další aktivitou je vývoj tzv. hybridní knihy neboli elektronických dokumentů publikovaných online paralelně ve více odlišných
formátech – například elektronický text,

audio i video. Jejich složky jsou vzájemně
synchronizované, takže mezi nimi lze snadno přepínat a jedna část může nahrazovat
druhou.
„Počítáme také s rozvojem celostátní
knihovny dokumentů splňujících standardy
universal learning design,“ doplňuje řešitel
projektu. Knihovna by měla umožnit propojení katalogů klíčových českých pracovišť,
produkujících dokumenty přístupné nevi-

Výuka energetiky bude komplexnější
Energetika a energetická bezpečnost na Katedře
mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty
sociálních studií MU dostává komplexnější rozměr.

Součástí inovace
jsou praktické stáže,
workshopy a výjezdy k lídrům českého
energetického trhu.

Foto: Archiv projektu.

Nové a inovované kurzy reflektují právní,
environmentální či ekonomické aspekty
problematiky, program se také zaměřuje
na větší propojení s praxí. Modernizaci výuky umožní grant OP VK ve výši 9,2 milionu
korun.
„Studentům se díky projektu nabízí jedinečná možnost obsáhnout nejen mezinárodně-politické hledisko energetiky
a energetické bezpečnosti, ale i specifické
aspekty této problematiky, právní či environmentální stránkou počínaje a technicko-ekonomickými aspekty konče,“ popsal
vedoucí projektu Filip Černoch.

Inovace výuky na FSS –
Katedra mezinárodních vztahů
a evropských studií

Studijní programy chce projekt inovovat
tak, aby lépe odrážely potřeby pracovního
trhu. „Chceme studenty připravit na práci
v oborech spojených s energetikou a energetickou bezpečností u zaměstnavatelů jako
je ministerstvo zahraničních věcí či průmyslu a obchodu nebo mezinárodní organizace
a soukromé společnosti působící na trhu se
zdroji energie,“ doplnil Černoch.
Projekt reaguje na poptávku trhu po absolventech katedry, jejichž vzdělání je doplněno i o ekonomické a technické aspekty
energetiky. „Studenti se sice orientují v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie,
potřebují si však prohloubit ekonomické
a technické znalosti týkající se energetiky.
Toto řeší interdisciplinární přístup, který
jsme zvolili pro tento typ projektu,“ nastínil
Břetislav Dančák z katedry mezinárodních
vztahů a evropských studií.
Součástí projektu jsou také praktické
stáže, workshopy a výjezdy k lídrům českého energetického trhu, jako jsou například společnosti ČEZ nebo RWE. Součástí
výuky bude i výjezd do jaderné elektrárny Dukovany, prohlídka Muzea naftového dobývání a geologie či přednášky
odborníků z praxe. Absolventi inovované
výuky budou díky praxím a stážím u potenciálních zaměstnavatelů na trhu práce
konkurenceschopnější.

>> více na webové adrese
http://www.opvk.fss.muni.cz/ensec/

domým, prostřednictvím jediného rozhraní. Bude tak možné vyhledávat dokumenty
v přístupných formátech napříč všemi zúčastněnými knihovnami.
„Nabídneme také odborné poradenství
a praktickou výuku studentů s těžkým zrakovým, případně pohybovým postižením,“
popsal Peňáz.
>> více na webové adrese
http://melete.teiresias.muni.cz/formin

Projekt zajistí
dostupnost
výukových
materiálů v různých
formátech – text,
audio i video.

Katedra psychologie založí vlastní
poradenské centrum
Na katedře psychologie fakulty sociálních
studií vznikne unikátní Centrum pro
poradenskou, personální a diagnostickou
práci, které přivede studentům praxi přímo
na katedru.
V rámci projektu IKAPSY se chystá také
zkvalitnění výuky psychologie. Projekt získal z OP VK podporu 6,7 milionu korun.
Projekt je zaměřen na inovaci studijních
programů katedry psychologie tak, aby lépe
odrážely potřebu pracovního trhu a lépe
připravily studenty na budoucí zaměstnání. „Projekt rozvíjí tři výukové větve, které
byly z hlediska poptávky vyhodnoceny jako
nejžádanější, je to: komunikace s pacienty ve zdravotnictví, personalistika a školní
psychologie,“ popsal řešitel projektu Zbyněk
Vybíral.
Výstupem projektu bude sada kurzů orientovaných na praktické dovednosti, praxe
u zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost studentů na trhu
práce. Přibude 10 nových a 7 inovovaných
předmětů, které budou moci využívat bohatší výukové možnosti, jako například více
odborníků z praxe či více literatury.
„Finanční podporu využijeme také pro
absolvování studentských stáží. Studentům
pomůžeme s cestovným, stravným i ubytováním v případě mimobrněnských praxí
a budeme finančně odměňovat i mentory
na těchto pracovištích, což vytvoří rozšířený okruh míst získání zkušeností,“ popsal
plány projektu Vybíral.

Inovace výuky
na FSS – Katedra
psychologie

Partnerem projektu je Asociace klinických
psychologů České republiky, která zprostředkuje studentům přímý kontakt na experty
z praxe. „Role partnera je nezastupitelná,
díky němu lze dosáhnout individuální a intenzivní interakce mezi studenty a experty,
což je u praktických aplikací psychologie pro
předání zkušeností nezbytné. K této interakci bude docházet v rámci kurzů, praxí a stáží,
ale i prostřednictvím Centra pro poradenskou, personální a diagnostickou práci,“ poznamenal řešitel projektu.
Centrum přivede praxi přímo na katedru. „V prvním roce budeme studenty
na práci v centru připravovat, ve druhém
a třetím roce pak mohou do našeho centra
přicházet skuteční klienti,“ upřesnil řešitel projektu. Centrum vytváří program
workshopů odborníků z praxe, kteří budou
představovat svoji práci prostřednictvím
videokonzultací, nebo přímé práce s klientem za účasti studentů a jejich zapojení například formou reflektujících týmů. Také
budou studenty vést při praxích v oblasti
internetového poradenství. V rámci centra totiž vznikne také webová platforma
pro klientské dotazy.
>> více na webové adrese
http://www.opvk.fss.muni.cz/ikapsy
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Studenty ESF projekt lépe připraví
pro pracovní trh
„Praktická výuka v podobě praxí či stáží studentům umožňuje seznámit se s výkonem
funkcí, pro které jsou studiem na fakultě
připravováni, a to v podmínkách organizací
zaměřených na problematiku daného studijního oboru,“ vysvětlila řešitelka projektu Simona Škarabelová. Studentům přinese
projekt hned několik výhod: mohou se zapojit do řešení konkrétních problémů z praxe,
mohou diskutovat s významnými odborníky z oboru či spolupracovat s organizací při
tvorbě své diplomové práce.
„Projekt znamená zkvalitnění a zefektivnění praxí a stáží nejenom ve prospěch
studentů a fakulty, ale současně i ve prospěch partnerských organizací, ve kterých
studenti praxe vykonávají,“ poznamenala
Škarabelová. Cílem projektu je tedy ino-

vovat studium a procesy na Ekonomickosprávní fakultě MU tak, aby odpovídaly
i požadavkům trhu práce a znalostní
ekonomiky.
Přínos projektu podle jeho řešitelky spočívá především ve zjednodušení administrativního zajištění praxí a ve vytvoření
systému koordinace praxí v rámci i vně fakulty. Aby se ještě dále zefektivnila komunikace mezi studenty, partnery a garanty
praxí na jednotlivých katedrách ekonomicko-správní fakulty, zřídili na fakultě pozici
koordinátora praktické výuky.
„Projekt si také klade za cíl významně
rozšířit síť partnerských organizací, které budou studentům možnost absolvovat
praxi nabízet,“ doplnila řešitelka projektu
Škarabelová. Významnou součástí inovace

Podpora odborných praxí
a stáží studentů ESF MU
u budoucích zaměstnavatelů
praktické výuky je také obohacení dalších
předmětů vyučovaných napříč několika
katedrami ekonomicko-správní fakulty,
a to především zapojením externích lektorů do výuky.
Jak konkrétně tedy bude zkvalitnění praxe probíhat? Nejprve dojde ke komplexní
inovaci systému praktické výuky na fakultě. Do celkem 39 předmětů se zapojí externí
odborníci či lektoři z praxe.
Fakulta také plánuje vybudovat partnerskou síť spolupracovníků, kteří budou
studenty na praxe a stáže přijímat. V aktivitách projektu se využije i multioborovosti. „Budeme spolupracovat s právnickou
fakultou, Centrem pro transfer technologií
a s dalšími katedrami,“ uvedla řešitelka
projektu.

Budoucí finanční odborníci se naučí rozumět právu
Studium finančnictví se propojí s právem. Projekt, na který ekonomicko-správní fakulta získala 7,3 milionu korun, umožní navíc
potřebné sepětí výuky s praxí. Vysokou odbornou úroveň budou garantovat i dva partneři projektu – Kancelář veřejného ochrance
práv a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Hlavním cílem projektu je tvorba softwarové podpory pro právní výuku ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání.
„Nová softwarová podpora přispěje k zefektivnění studia tím, že umožní průběžný
přístup studentů a vyučujících k aktuálním
informacím z databází státních a veřejnoprávních institucí i z dalších dostupných
zdrojů,“ uvedla řešitelka projektu Jindřiška
Šedová. Přínosem projektu bude také prohloubení mezioborové spolupráce katedry
práva a katedry financí.

Přínosem projektu
bude prohloubení
spolupráce katedry
práva a katedry
financí.

Výhodou projektu je to, že propojí standardní studijní texty stěžejních ekonomických a právních předmětů a studentům
usnadní osvojení potřebné terminologie
obou oborů. „K přednostem softwarové podpory patří i to, že umožní zadávat studentům náročnější úkoly na seminářích, ale
i v rámci samostudia. Vyučující tak budou mít podmínky pro selektivní přístup
ke schopnostem studentů nejen s ohledem
na obor, ale i s ohledem na oborové specializace,“ doplnila Šedová.

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže umožní studentům v návaznosti na problematiku jejich oboru
proniknout do oblasti dohledu pravidel
korektní hospodářské soutěže v zájmu
zachování zdravých tržních podmínek či
do problematiky dohledu nad zadáváním
veřejných zakázek. Studenti budou mít
možnost blíže poznat také práci Veřejného
ochránce práv, který může své kompetence
uplatnit i vůči finančním institucím, a to
v případě, že jejich jednání je v rozporu s prá-

Fakulta sportovních studií začne vychovávat rozhodčí
Kvalifikace a lepší uplatnění na trhu práce pro fotbalové a hokejové rozhodčí. To má nabídnout inovovaný studijní obor Trenérství
na fakultě sportovních studií. Komplexnější a kvalitnější studium zajistí částka 9,2 milionu korun, kterou projekt získal z OP VK.
lu bakalářského studia na další univerzity,“
uvedl řešitel projektu Ladislav Bedřich.
Projekt nabídne řadu nových předmětů,
studijních materiálů, učebních pomůcek
a další studijní opory. „Součástí projektu je

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

„V současné době u nás ani v zahraničí nemají rozhodčí možnost získat potřebnou kvalifikaci zároveň s vysokoškolským vzděláním.
Tento projekt je tedy jedinečný a vytváří
předpoklad rozšíření vytvořeného modu-

i pilotní ověření výuky a zvýšení odborných
kompetencí pedagogů,“ doplnil Bedřich.
Projekt počítá také s prohloubením mezioborové spolupráce, jejímž výsledkem bude
rozšíření vyučovaných předmětů.
„Splnění požadavků studia nejen zvýší
kvalifikaci rozhodčích, ale umožní i širší
uplatnění absolventů na trhu práce a také
pokračování v dalších oborech magisterského studia,“ poznamenal řešitel projektu.
Lepší uplatnění absolventů tohoto studia
na domácím i mezinárodním trhu práce
umožní spolupráce se sportovními svazy
a unií rozhodčích. „Inovace studijního oboru je ojedinělá a první svého druhu, a proto je zde nutnost přímé účasti odborníků
z praxe na projektu,“ zdůraznil řešitel.
Jedním z partnerů projektu je Českomoravský fotbalový svaz. „Ten je v Česku jedinou organizací, která zodpovídá za úroveň
vzdělání jak fotbalových trenérů, tak i rozhodčích, to znamená, že koordinuje veškerou sportovní, soutěžní i vzdělávací činnost.
Jako náš partner je garantem odborných
předmětů specializace fotbalových rozhodčí, má i zodpovědnost za udílení licencí,“
popsal Bedřich.

Foto: Archiv projektu.

Ekonomicko-správní fakulta pro své studenty připravuje zkvalitnění
praxí a stáží. Tuto novinku umožní grant, který se fakultě podařilo
získat z OP VK, a to ve výši takřka šest milionů korun.

V nejbližší době bude také zprovozněn
webový portál systému praktické výuky
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy
univerzity na adrese www.econ.muni.cz/
praxe.

Inovace výuky práva
ve studijních oborech
Finance a Finanční podnikání
na Ekonomicko-správní
fakultě MU

vem nebo neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy.
Projekt Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě MU je
třetím projektem zaměřeným na inovaci
výuky na této fakultě. Studijní softwarová
podpora najde uplatnění i ve výuce ostatních oborů na ESF.
>> více na webové stránce
http://www.econ.muni.cz/strategie-a-rozvoj/projekty-z-op-na-esf/

Inovace studijního programu
Tělesná výchova a sport se
zaměřením na směr Rozhodčí
kolektivních sportů
Dalším partnerem projektu je Český svaz
ledního hokeje. Ten je garantem odborných
předmětů specializace hokejových rozhodčích a taktéž má v kompetenci udílení licencí. Třetím partnerem projektu je občanské
sdružení Unie českých fotbalových rozhodčí,
která sdružuje řadu současných rozhodčích
a odborníků z této oblasti. „Unie se dlouhodobě zabývá vzděláváním rozhodčích, a je proto
garantem v řadě oblastí, které budou v rámci
výuky přednášeny,“ dodal Bedřich.
Zástupci partnerů se budou také podílet na výuce. „Partneři budou poskytovat
odborné konzultace k tvorbě sylabů odborných předmětů specializace, budou monitorovat situaci v mezinárodním měřítku,
organizovat kontakt s odborníky, získávat
další informační zdroje o vývoji vzdělávacího systému rozhodčích ve světě. Také budou
monitorovat situaci ve struktuře rozhodčích, a budou tak kontinuálně vytvářet pracovní příležitosti pro absolventy předmětů,
a to i na mezinárodním poli,“ popsal spolupráci řešitel projektu.
>> více na webové adrese
http://www.rozhodci-ks.cz/
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Projekt pomůže k bezpečnější
tělesné výchově
Na hřišti i na vodě s dětmi
v JmK v pohodě

Foto: Archiv projektu.

Bezpečnost a inovativnost při výuce tělesné výchovy na základních a středních školách v Jihomoravském kraji je cílem nového
projektu fakulty sportovních studií. Pro učitele těchto škol připraví fakulta prezenční a e-learningové kurzy a instruktážní videa.
Na svůj projekt získala fakulta z OP VK dotaci 4,8 milionu korun.

„Projekt má zlepšit kompetence a zvýšit
dostupnost, kvalitu a atraktivitu dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků pro
zaměstnance škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků,“
popsala řešitelka projektu Zdeňka Kubíková.
Projekt nabídne jak prezenční, tak e-learningové kurzy.
„Chystáme šest akreditovaných prezenčních kurzů ve dvou bězích a šest e-learningových kurzů pro učitele II. stupně základních
škol, víceletých gymnázií a středních škol,“
doplnil administrátor projektu Viktor Póč.
Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu
ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Mezi prezenční a e-learningové kurzy
projektu bude patřit atletika pro základní

a střední školy, snowboarding na zimním
výcvikovém kurzu, cykloturistika ve školním prostředí, raketové sporty, jako je
badminton a squash, výuka bruslení hravě
a bezpečně a cvičení ve vodě – aqua-aerobik
v nízké i hluboké vodě.
Projekt slibuje také dva metodické materiály. Ty se budou týkat první pomoci
v hodinách tělesné výchovy a úrazů způsobených vysokým napětím. „Odbornými
garanty budou lékaři Záchranné služby
Jihomoravského kraje. Výsledný materiál
poskytne v ucelené formě základy první pomoci v jednotlivých typech prostředí tělesné
výchovy a bude složen z výukových filmů,“
popsal Póč.
Druhý výukový materiál se bude týkat
úrazů způsobených vysokým napětím.

„Vzhledem ke kontinuálnímu stavu úrazovosti v lokalitách s vlakovou dopravou
a s tím spojenými riziky úrazu vysokým napětím je na místě tuto problematiku zpracovat. Mnohé akce škol a školských zařízení
jsou bezprostředně založeny na železniční
dopravě, proto bude cílem tohoto materiálu
nabídnout pedagogům informace o specifikách a rizicích tohoto prostředí,“ doplnila
Kubíková.
Odbornou podporu projektu přislíbila
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Vodní záchranná služba
Brno-střed, Asociace školských sportovních
klubů České republiky a Česká resuscitační
rada.
>> více na webové adrese
www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/

Inovace zlepší uplatnitelnost
absolventů u bezpečnostních složek
Absolventi mohou
připravovat různé
skupiny obyvatelstva včetně řady
profesí k řešení
sebeobranných
situací.

Ilustrační foto: David Povolný.

Zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu
práce Evropské unie chce nový projekt fakulty sportovních studií. Na inovaci bakalářského studijního oboru Speciální edukace
bezpečnostních složek a navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná
sportovní edukace získala fakulta z OP VK
částku 8,5 milionu korun.
„Studijní obory Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikovaná sportov-

Výstupem projektu
bude i metodický
materiál, který
poskytne základy
první pomoci
v jednotlivých
typech prostředí
tělesné výchovy.

Inovace bakalářského studijního oboru Speciální
edukace bezpečnostních složek a navazujícího
magisterského studijního oboru Aplikovaná
sportovní edukace bezpečnostních složek

ní edukace jsou svým obsahem jedinečné,
protože se zaměřují na specifickou cílovou
skupinu připravovanou na řízení krizových situací, které mohou končit vážným
zraněním či smrtí absolventa nebo vážným
ohrožením obyvatelstva,“ popsal řešitel projektu Zdenko Reguli. Krizové situace mohou
absolventi řešit například v bezpečnostních
složkách, mohou také připravovat různé
skupiny obyvatelstva včetně řady profesí
k řešení sebeobranných situací.
„Vzájemně související obory je nutné
inovovat tak, aby odpovídaly požadavkům
praxe a teoreticky i prakticky připravily
absolventy na řešení nutné obrany a použití
donucovacích prostředků,“ nastínil Reguli.
Absolventi se pak uplatní jako instruktoři tělesné a služební přípravy v různých bezpečnostních složkách i jako výkonní pracovníci
například u Policie České Republiky, Obecní
policie, Vojenské policie nebo v soukromých
bezpečnostních službách.
Projekt je určen pro studenty i akademické pracovníky v příbuzných oborech.
Celkem bude inovováno 18 předmětů a vy-

tvořeny 4 nové. Inovace budou ve spolupráci s odborníky z praxe zaměřeny na řešení
aktuálních praktických problémů.
„Vznikne také 15 e-learningových učebních
podpor pro samostudium. Celkem bude proškoleno 1920 studentů. Inovovaný systém
odborných praxí navíc umožní studentům
aplikovat naučené znalosti v praxi,“ poznamenal Reguli. Součástí projektu je i zvyšování odborných kompetencí akademických
pracovníků nezbytné k vytvoření špičkového pracoviště.
Projekt chce nejen zvýšit kvalitu studia, ale také možnosti uplatnění absolventů na zahraničním trhu práce v rámci
Evropské unie. „U bezpečnostních složek
není možné pracovat v jakékoli zemi, práce
je vázaná na občanství. Naši absolventi ale
dostanou možnost získat dostatek znalostí
a dovedností, aby měli předpoklad stát se
špičkovými experty v oblasti sebeobrany
a výcviku bezpečnostních složek i v zahraničí,“ dodal Reguli.
>> více na webových stránkách
www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/

Sportovní prostředí
bude bez jazykových
bariér
Metodické materiály pro
odstraňování jazykových
bariér ve sportovním
prostředí
Pro to, aby si žáci středních škol u sportu
rozuměli se svými zahraničními soupeři, vznikl nový projekt fakulty sportovních studií. Zaměří se jak na žáky, tak
na učitele. Projekt dostal z OP VK finanční podporu ve výši 7,2 milionu korun.
„Jeho cílem je zvýšit jazykové kompetence žáků tak, aby byli schopni komunikovat v reálném sportovním prostředí.
Rozšíření kompetencí pedagogických
pracovníků v oblasti výuky cizích jazyků je také přínosem pro zvýšení kvality
jejich výuky,“ popsala řešitelka projektu
Věra Večeřová, vedoucí Centra univerzitního sportu na MU.
Projekt je primárně zaměřen na vytvoření metodických materiálů pro učitele středních škol, kteří pak znalosti
a postupy budou předávat svým studentům. „Jednat se bude o oblast jazykové
přípravy se zaměřením na problematiku sportu, a to formou interaktivních e-learningových kurzů,“ uvedla
Večeřová.
Projekt má také podpořit interaktivní
jazykové dovednosti žáků. „Rozšíření
jejich jazykových znalostí jim pak také
usnadní orientaci a zlepší jejich možnosti
uplatnění v rámci Evropské unie,“ dodala
řešitelka projektu.
Během výukového procesu budou učitelé žáky motivovat a vést je ke zlepšení
jazykových schopností v méně běžných
a odborných situacích. Po určité době
budou žáci otestováni ze získaných jazykových znalostí.
Výstupem projektu budou e-learningové kurzy dvanácti vybraných sportů,
metodické příručky a webové stránky.

