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Slovo děkanky

Word of the Dean

P

řírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě je moderním a dynamickým vysokoškolským
pracovištěm. Je zřejmé, že na rozvoji fakulty a na
dosažených výsledcích se v roce 2009 podíleli především
její pracovníci a studenti - tímto bych jim všem chtěla
velice poděkovat.
V oblasti vzdělávání byla dále rozvíjena nabídka
strukturovaného studia. Získali jsme akreditaci 3 nových
magisterských studijních oborů, jeden z nich je
akreditován v anglickém jazyce a umožňuje získaní double
diploma. Podařilo se nám získat prodloužení akreditace u
všech oborů, které jsme akreditační komisi předložili.
Rozšířili jsme nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory a
věnujeme se systematicky i podpoře studentů se
speciálními potřebami.

T

he Faculty of Science at the University of
Ostrava (hereinafter FS UO) is a modern, dynamic
university workplace. It is obvious that the faculty
development and the achieved results were gained by
efforts of its staff and students - I would like to express
them my acknowledgements.
The area of education witnessed development in
offer of structured studies. We got accreditation of 3
new master study fields, one of them accredited in the
English language enabling to acquire double diploma.
We also managed to extend accreditation of all fields
which we had submitted to the accreditation
committee. We enriched the offer of educational
activities for seniors and we also systematically devote
to the support of students with special needs.

Fakulta je již tradičním pořadatelem vzdělávacích
akcí pro veřejnost - i v roce 2009 realizovalo Centrum
The faculty is a traditional organiser of educational
celoživotního vzdělávání na PřF ve spolupráci s katedrami
activities for public - in 2009, the Centre for Lifelong
řadu zajímavých kurzů.
Education at the Faculty of Science realised numerous
V oblasti vědy a výzkumu pokračovali pracovníci interesting courses in cooperation with the
kateder v řešení úkolů koncentrovaných do jednotlivých departments.
výzkumných směrů. Je pozitivní, že většina výzkumných
směrů fakulty je současně považována za tzv. hlavní směry
Concerning R&D, the department staff continued
výzkumu Ostravské univerzity. Výstupy z oblasti vědy a to solve tasks concentrated into individual research
výzkumu jsou zahrnuty především v rámci publikačních directions. It is positive that majority of the research
výstupů a výzkumných zpráv.
directions at the faculty is also considered as so-called
Do řešení výzkumných úkolů jsou na fakultě již
tradičně zapojováni i studenti - nejlepší z nich se
zúčastnili soutěže SRC (Student Research Conference) na
fakultě a dobře reprezentovali fakultu i na obdobných
soutěžích pořádaných na jiných vysokých školách.
Důležitý je i podíl pracovníků fakulty na řešení dalších
tvůrčích a rozvojových projektů včetně projektů
Evropského sociálního fondu.

main research directions of the University of Ostrava.
The R&D outputs are primarily included in the
publication points and research reports.

Our students are traditionally involved in
solving the faculty research tasks - the best ones took
part in the SRC (Student Research Conference) held at
the faculty and they successfully represented the faculty
in similar competitions held at other universities. An
important part is the share of the faculty staff in solving
other creative and development projects, including
Rozšířila se i spolupráce se zahraničím - zvýšil se jak projects of the European Social Fund.
počet studentů pobývajících na zahraničních vysokých
školách, tak počet studentů přijíždějících studovat na
naši fakultu.
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We also enlarged international cooperation Rozvíjejí se i mobility učitelů - fakultu navštívila
the number of foreign incoming students and our
řada zahraničních odborníků především v rámci
students going abroad increased. Teachers’ mobility
přednáškových pobytů, pracovníci fakulty navštívili
also increased - the faculty was visited by a number of
mnoho zahraničních pracovišť.
Těší nás, že pracoviště fakulty jsou již tradičními foreign specialists, primarily within lecturing stays,
while the faculty staff visited a lot of foreign workplaces.
pořadateli konferencí - v roce 2009 k nim patřil
We are pleased that the faculty workplaces
traditionally organise conferences - in 2009 it was the

především 19. ročník mezinárodní studentské
matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka nebo
10. ročník konference ICTE (Information and
Communication Technology in Education). Kromě
těchto již tradičních akcí se na fakultě uskutečnila řada
přednášek a seminářů, a to i za účasti významných
odborníků z ČR a ze zahraničí.

th

19 Annual Vojtěch Jarník International Mathematical
th

Competition or the 10 conference ICTE (Information
and Communication Technology in Education). Apart
from the already established events, the faculty
witnessed a number of lectures and seminars with
participation of distinguished experts both from the
V oblasti organizační a řídící nedošlo k žádným
Czech Republic and abroad.
významným změnám v rámci organizační struktury
As far as organisational and managing area is
fakulty. Soustředili jsme se především na kvalitu
considered, there were no significant changes in the
realizovaných činností Významným pomocníkem pro
naše pracovníky se stalo fakultní ekonomické oddělení a organisational structure of the faculty. We mainly
focused on the quality of the realised activities. Our
oddělení pro podporu projektů. Těší nás, že vedení
fakulty mohlo v roce 2009 ocenit kvalitní práci jak svých workers could rely on the faculty Economic
studentů formou stipendií, tak svých pedagogů formou Department and the Department for Support of
Projects. We are pleased that in 2009 the faculty
mimořádných odměn.
management could reward quality work of its students
in the form of scholarship as well as of its pedagogues in
Snažíme se mnohem více informovat veřejnost o
aktivitách fakulty. Hlavním informačním zdrojem jsou the form of extra bonuses.
webové stránky fakulty a elektronický informační
We are trying to update the public about our activities
zpravodaj Život v Přírodě. Zvýšil se počet informací o
fakultě v tisku. Postupně se rozvíjí i spolupráce s našimi more and more. The main information source is the
faculty web site and the electronic information
absolventy. Pracovníci fakulty se podíleli na řadě akcí
newsletter Život v Přírodě (Life in Nature). There was
popularizujících přírodní vědy mezi žáky základních a
středních škol - za všechny uveďme velmi úspěšnou akci more information about the faculty in the press.
Cooperation with our graduates is also becoming more
Chemie na hradě aneb Chemie - život je.
intensive. The faculty staff took part in numerous
Jak jsem již uvedla v úvodu, považujeme svou
events popularising natural sciences among students of
Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě elementary and secondary schools - let’s mention a very
za moderní dynamické vysokoškolské pracoviště. Toto successful event Chemie na hradě aneb Chemie - život
tvrzení dokumentují fakta v předložené výroční zprávě - je (Chemistry at the Castle alias Chemistry - Life is.)
věřím, že přesvědčí i Vás.
As I have already mentioned above, we consider our
Faculty of Science at the University of Ostrava a
modern, dynamic university workplace. This statement
is underlined by the facts presented in this annual
report - I believe they will convince even you.

Dana Kričfaluši, děkanka

6

Dana Kričfaluši, Dean
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Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity v Ostravě
se představuje
The Faculty of Science
at the University of Ostrava presents

OSTRAVA!!!
O

O

strava, třetí největší město České republiky,
se nachází na severovýchodě území a je srdcem
Moravskoslezského kraje. Leží nedaleko slovenských
a polských hranic na březích řeky Ostravice s
výhledem na krásné pohoří Beskyd. Má výhodnou
strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně
od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně
od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy
je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od
polských Katovic, 310 km od Vídně.

strava, the third largest city in the Czech
Republic, is located in the north-east and it is the
heart of the Moravian-Silesian region. Lying near
Slovak and Polish borders along the banks of the
river Ostravice, it overlooks the beautiful Beskydy
mountains. It has an advantageous strategic position 10 kilometres south of the Polish border and 50
kilometres west of the Slovak border. The distance
from Ostrava to Prague is 360 km, to Brno 170 km, to
the Polish City of Katowice 90 km, and to Vienna
310 km.

Na místě původních dolů vznikla hornická muzea a
na svou příležitost čeká ještě celá řada uzavřených
hutních objektů. Industriální dědictví představuje
výjimečný skvost architektury. Vedle technických
památek město návštěvníkům nabízí celou řadu
kulturních a historických atraktivit, které zde
umožňují strávit příjemné dny plné
nezapomenutelných zážitků.

The original mines were replaced by mining
museums and lots of the closed down metallurgical
objects are still waiting for their chance. The
industrial heritage represents a unique architectural
gem. Apart from the technical monuments, the
visitors can be attracted by numerous cultural and
historical shows which make it possible to spend
pleasant days full of unforgettable experiences.
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There is 30 m of greenery per inhabitant. The City
of Ostrava has thirty listed trees. There are more

Na jednoho obyvatele města připadá 30 m
zeleně. Na území Ostravy roste třicet památných
stromů. Nachází se zde více než sto třicet
významných krajinných prvků, tři přírodní rezervace,
čtyři přírodní památky. Patří k nim dvě části
Chráněné krajinné oblasti Poodří přímo na území
města - Polanecký les a Polanecká niva. Nově
chráněným územím jsou přírodní rezervace Rezavka
a Turkov s lužními lesy a také přírodní rezervace
kolem rybníku Štěpán.

than a hundred and thirty important landscape
elements, three natural reserves, and four natural
monuments, two of which belong to the area of the
River Odra called Poodří - the Polanecký les
(Polanka forest) and the Polanecká niva (Polanka
alluvial plain). Newly protected areas are the natural
reserves Rezavka and Turkov with meadow forests,
but also the natural reserve surrounding the pond
Štěpán.

Ostrava je pro mladé lidí metropolí se vším všudy
- jsou zde kina, divadla, knihovny, hospůdky i
kavárny. Unikátním fenoménem ostravského
společenského života je například Stodolní ulice v
centru Ostravy - tahle ulice po všechny dny v týdnu
žije hudebními produkcemi a „nikdy nespí”. Anebo
Colours of Ostrava - mezinárodní hudební festival, na
němž se svým fanouškům každoročně představuje
více než 100 kapel z různých koutů světa.

Young people consider Ostrava a metropolis
offering everything - cinemas, theatres, libraries,
pubs, and cafés. A unique phenomenon of Ostrava
cultural life is, for instance, Stodolní street in the
centre of the city - this street lives throughout the
week by music performances and it never „sleeps”.
What’s more, Colours of Ostrava - an international
music festival that annually offers to its fans more
than 100 bands from all over the world.
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Ostravská univerzita a její fakulty

O

stravská univerzita v Ostravě byla
založena 28. září 1991. V současné době
Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří fakulta
Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká,
Umění, Sociálních studií a Zdravotnických
studií. Univerzita má dva vědecké ústavy:
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy
modelování a Evropský výzkumný institut
sociální práce.
Rektorem Ostravské university v Ostravě je
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

The university of Ostrava and its faculties

T

he University of Ostrava was
established on 28 September 1991. Currently
the University of Ostrava consists of
Pedagogical Faculty, Faculty of Arts, Science,
Fine Arts, Health Studies, and Social Studies.
The university has two institutes: the
Institute for Research and Application of
Fuzzy modelling and the European Institute
for Social Work.
The rector of the University of Ostrava is
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

10

Sídlo Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě:
The site of the Faculty of Science, UO:
Adresa/Address
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava
telefon/phone number:
/
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava
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Bráfova 7
701 03 Moravská Ostrava
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+420 597 092 100,
+420 738 512 100
fax: +420 596 120 478

/
Chittussiho 10
710 00 Moravská Ostrava
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Lidé

V

People

roce 2009 pracovalo na Přírodovědecké
fakultě 10 profesorů, 30 docentů, 70 odborných
asistentů, 1 asistent a 2 vědečtí pracovníci. Jedná se o
přepočtené stavy za celý rok. Zatímco počet profesorů a
docentů neklesá, je potěšitelné, že na PřF OU přibývá
mladých akademických pracovníků s vědeckou
hodností.
V roce 2009 byl jmenován profesorem:

I

n 2009, the Faculty of Science had 10 professors,
30 associate professors, 70 assistant professors, 1 assistant,
and 2 scientific workers. The numbers cover recalculated
figures related to the whole year. It is gratifying that the
number of professors and senior lecturers does not
decrease and young academic workers with a scientific
degree become more frequent at the Faculty of Science,
UO.

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
(Department of Human Geography and Regional
Development) has been promoted to Full professor.

V roce 2009 byli nově jmenováni docenty:

Newly appointed associate professors:

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
z katedry fyzické geografie a geoekologie

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Department of Physical Geography and Geoecology

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
z katedry informatiky a počítačů

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
Department of Informatics and Computers

Obrázek 1. Kvalifikační struktura akademických
pracovníků v období 2005-2009
Figure 1. Qualification structure of the Faculty
employees 2005-2009

Obrázek 2. Kvalifikační struktura akademických
pracovníků v roce 2009
Figure 2. Qualification structure of the Faculty
employees in 2009
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Orgány fakulty
Academic Bodies
Děkanát/Dean´s office
Děkanka
Dean
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Proděkan pro vědu a vnější vztahy
Vice-Dean for Research and External Relations
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Proděkan pro vědu a vnější vztahy (od 10. 12. 09)
Vice-Dean for Research and External Relations (since 10/12/09)
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Tajemnice fakulty
Faculty Secretary
Ing. Iveta Nevludová
13

Organizační struktura děkanátu
Dìkanka

Sekretariát
dìkanky

Prodìkanka pro
studium a celoivotní
vzdìlávání

Studijní
oddìlení

Prodìkan pro
vìdu a vnìjí
vztahy

Tajemnice
fakulty

Oddìlení pro
vìdu a vnìjí
vztahy

Ekonomické
oddìlení

Personální
oddìlení

Oddìlení cizích
jazykù

Technicko 
správní
oddìlení

Centrum
celoivotního
vzdìlávání

Oddìlení pro
podporu
projektù

Institut
ekonomie a
managementu
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Organization Diagram of Dean´s office
Dean

Deans office

ViceDean for
Studies and Lifelong
Education

Study
Department

ViceDean for
Research and
External
Relations
Department for
Research and
External
Relations

Faculty
Secretary

Economic
Department

Personnel
Department

Language
Department

Operational 
Technical
Department

Centre for
Lifelong
Education

Department of
Project Support

Institute of
Economics
and
Management
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Akademický senát

A

S PřF OU je samosprávným orgánem Přírodovědecké fakulty a jeho členové jsou voleni členy
akademické obce na tříleté volební období. Členové současného senátu byli zvoleni v řádných volbách 23. a 24.
února 2009 a jejich volební období končí v únoru 2012.

Academic Senate
The AS, FS UO, is an independent body of the Faculty of Science and its members are elected by members of the
academic community for three years. The members of the present senate were elected in regular elections held on
rd

th

23 and 24 February 2009. Their electoral term ends in February 2012.

Členové AS PřF
Members of AS FS
Komora pedagogických pracovníků
Chamber of pedagogical staff
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
Mgr. Tomáš Drobík
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
katedra chemie/Department of Chemistry
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
RNDr. Libor Koníček, PhD.
katedra fyziky/Department of Physics
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
katedra chemie/Department of Chemistry

16

Mgr. Zuzana Rybková
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
katedra chemie/Department of Chemistry
RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
katedra matematiky/Department of Mathematics
Mgr. Monika Šumberová
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
Ing. Eliška Treterová
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
katedra matematiky/Department of Mathematics
Mgr. Aleš Vítek
katedra fyziky/Department of Physics

Komora studentská
Chamber of students
Mgr. Petr Bujok
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Bc. Petr Fojtík
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
Mgr. Tomáš Hoch
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
Bc. Lukáš Novotný
katedra matematiky/Department of Mathematics
Bc. Eva Salamonová
katedra matematiky/Department of Mathematics
Mgr. David Sikora
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Petra Srnová
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
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O

d únorových voleb nedošlo k žádné změně z hlediska členství v AS PřF. Na svém prvním zasedání ve
svém volebním období se AS PřF sešel 16. března 2009 a zvolil si předsednictvo ve složení:

T

here has been no change in the membership in the AS FS since the February elections. The first meeting
th

in the new electoral period of the AS FS took place on 16 March 2009 and the senate elected its board:
Vedení AS PřF/Board of the AS FS
Předsedkyně/Chairman
Mgr. Monika Šumberová
Místopředseda za komoru pedagogických pracovníků/Vice-chairman for the chamber of pedagogical staff
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Místopředseda za studentskou komoru/Vice-chairman for the chamber of students
Bc. Petr Fojtík
Jednatelka/Secretary
Petra Srnová
Včetně prvního zasedání v březnu se v roce 2009 konalo Apart from the first March meeting, there were other six
celkově šest řádných a jedno mimořádné zasedání.

regular meetings and one unscheduled in 2009. Apart

Kromě povinností vyplývajících pro práci fakultních

from the legal duties of the faculty senates (approving

senátů přímo ze zákona (schvalování rozpočtu fakulty,

faculty budget, approving changes in the faculty

schvalování změny v organizačním řádu fakulty,

organisation regulations, or approving the annual

příprava voleb do AS OU, volba členů disciplinární

report, preparing elections for the AS FS, etc.), the AS

komise fakulty, schvalování výroční zprávy fakulty atd.)

FS primarily dealt with checking of the activity of the

se AS PřF zabýval zejména kontrolou činnosti na úseku

vice-dean for research and external relations,

proděkana pro vědu a vnější vztahy, prosazováním

introducing of the possibility to separate waste in the

možnosti zavést třídění odpadu na budovách PřF a

faculty building, and with students’ proposals how to

návrhy studentů na zlepšení vztahu s čerstvými

improve relations with new faculty graduates.

absolventy fakulty.
Mimořádné zasedání na konci roku 2009 bylo

The unscheduled meeting at the end of 2009
was summoned in order to approve the way of using

svoláno v důsledku nutnosti schválit způsob čerpání

finances for targeted research, which was additionally

prostředků na specifický výzkum, které MŠMT

distributed by the MEYS (Ministry of Education,

rozdělovalo mimořádně ke konci roku z nedočerpaných Youth, and Sports) from unused funds at the end of the
year.
prostředků daného roku.
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Vědecká rada
Academic Board
Předseda/Chairman:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc., děkanka PřF OU/Dean of the FS

Interní členové/Internal members:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.,
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.,
katedra fyziky/Department of Physics
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.,
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.,
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání/Vice-Dean for Studies and Lifelong Learning
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.,
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc.,
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.,
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.,
katedra fyziky/Department of Physics
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.,
katedra matematiky/Department of Mathematics
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.,
katedra matematiky/Department of Mathematics
RNDr. Monika Mulková, Ph.D.,
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.,
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU/Institute for Research and Application of Fuzzy Modeling
Ing. Rudolf Peter, CSc.,
katedra chemie/Department of chemistry
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.,
proděkan pro vědu a vnější vztahy/Vice-Dean for Research and External Relations
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.,
katedra chemie/Department of chemistry
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Externí členové/External members:
prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.,
HgF VŠB-TU, Ostrava,Institut environment. Inženýrství/Faculty of Mining and Geology,
TU-Ostrava, Institute of Environmental Engineering
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.,
PřF MU Brno, Ústav experimentální biologie/Faculty of Science, MU Brno, Institute of Experimental Biology
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.,
Fakulta aplikovaných věd ZU Plzeň/The Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, Pilsen
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.,
PřF UK Praha/Faculty of Science, Charles University, Prague
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.,
PřF UP Olomouc/Faculty of Science, PU Olomouc
prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.,
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov/Faculty of Humanities and Natural Sciences, Prešov
prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc.,
FCHI VŠCHT, Praha/Faculty of Chemical Engineering, Institute of Chemical Technology, Prague
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.,
ÚEK AV ČR, Brno/Institute of Landscape Technology, AS CR, Brno
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.,
Stavební fakulta STU, Bratislava/Faculty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Bratislava
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.,
Fakulta informatiky MU, Brno/Faculty of Informatics, MU, Brno
doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.,
PriF UK, Bratislava/Faculty of Natural Sciences, Comenuis University, Bratislava
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.,
FPV UKF, Nitra/Faculty of Science, UKF, Nitra
doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.,
Valašské Meziříčí
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr.h.c.,
FMMI VŠB-TU, Ostrava/Faculty of Metallurgy and Material Engineering, TU-Ostrava

V

roce 2009 zasedala Vědecká rada PřF OU v
Ostravě pouze jednou, a to dne 16. listopadu 2009.
Členové Vědecké rady celkem třikrát hlasovali formou
korespondenčního hlasování o souhlasu s podáním
žádostí akreditační komisi, a to ke dni 16. února 2009,
29. června 2009 a 26. října 2009.

T

he Academic Board of the FS UO met only
th

once in 2009, particularly on 16 November 2009. The
members of the Academic Board voted altogether three
times in the form of an electronic distant vote about the
consent with the submission of applications to the
th

th

accreditation committee - on 16 February 2009, 29
th

June 2009, and 26 October 2009.
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Katedry a útvary fakulty
Departments and Bodies of the Faculty
Katedry/Departments
Katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
- vedoucí katedry/head of department: doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
- vedoucí katedry/head of department: RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Katedra fyziky/Department of Physics
- vedoucí katedry/head of department: doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Katedra chemie/Department of chemistry
- vedoucí katedry/head of department: Ing. Rudolf Peter, CSc.
Katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
- vedoucí katedry/head of department: doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Katedra matematiky/Department of Mathematics
- vedoucí katedry/head of department: doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional Development
- vedoucí katedry/head of department: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Účelová zařízení/Special facilities
Centrum celoživotního vzdělávání/Center for Lifelong Education
- vedoucí CŽV/head of center: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Institut ekonomie a managementu/Institute of Economics and Management
- vedoucí IEM/head of institute: doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Oddělení cizích jazyků/Language department
- RNDr. Jana Klimánková, Mgr. Blanka Novotná
Studijní oddělení/Study department
- vedoucí oddělení/head of department: Natálie Šimonková
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Oddělení pro podporu projektů/Department of project support
- vedoucí oddělení/head of department: Bc. Lukáš Straňák
Ekonomické oddělení/Economic department
- vedoucí oddělení/head of department: Ing. Lenka Káňová
Personální oddělení/Personnel department
- Bc. Šárka Gazdová
Provozně - technické oddělení/Operational-technical department
- vedoucí oddělení/head of department: Jan Kyjovský

Studium
Studies
Studijní programy a obory/Study programmes and fields

N

I

a Přírodovědecké fakultě Ostravské

n 2009, the Faculty of Science at the University

univerzity v Ostravě měli v roce 2009 studenti možnost

of Ostrava offered its students to study in 26 bachelor,

studovat v 26 bakalářských, 36 navazujících

36 follow-up master, and 20 master accredited study

magisterských a 20 magisterských akreditovaných

fields in 27 study programmes. 15 study fields can also

studijních oborech pod celkem 27 studijními programy.

be studied in a combined form and one in a distant

Z toho 15 studijních oborů lze studovat také

form of studies. Post-gradual studies were available in 7

v kombinované formě studia, jeden v distanční formě

specialised areas within 5 accredited doctoral study

studia. Postgraduální studia mohli studenti realizovat

programmes.

v 7 odborných oblastech v rámci 5 akreditovaných
doktorských studijních programů.
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Název studijního programu Název studijního oboru

Standardní doba studia v
akademických rocích a
forma studia ***)

Matematika

Matematika (dvouoborové)

3

P, K

Aplikovaná matematika

Aplikace matematiky v ekonomii

3

P, K

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

3

P, K

Aplikovaná matematika

Matematické a počítačové metody zpracování informací

3

P, K

Aplikovaná matematika

Investiční poradenství

3

P, K

Geografie

Fyzická geografie a geoekologie

3

P

Geografie

Politická a kulturní geografie

3

P

Geografie

Sociální geografie a regionální rozvoj

3

P

Geografie

Kartografie a geoinformatika

3

P

Geografie

Geografie (dvouoborové)

3

P

Geografie

Geografie a regionální rozvoj

3

P, K

Chemie

Chemie

3

P

Chemie

Chemie (dvouoborové)

3

P, K

Biologie

Systematická biologie a ekologie

3

P

Biologie

Aplikovaná ekologie

3

P, K

Biologie

Experimentální biologie

3

P

Biologie

Biologie (dvouoborové)

3

P, K

Ekologi e a ochrana prostředí Ochrana a tvorba krajiny

3

P

Fyzika

Fyzika (dvouoborové)

3

P, K

Aplikovaná fyzika

Biofyzika

3

P

Aplikovaná fyzika

Měření a počítačová prezentace dat

3

P

Aplikovaná fyzika

Počítačové modelování ve fyzice

3

P

Aplikovaná informatika

Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

3

P, K

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

3

K, D

Informatika

Informatika

3

P

Informatika

Informatika (dvouoborové)

3

P, K

*) Společně s PdF Univerzity Hradec Králové a PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) Společně s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) Prezenční (P), kombinovaná (K) a distanční (D) forma studia.

24

Standardní doba studia v
akademických rocích a
forma studia ***)

Název studijního programu

Název studijního oboru

Aplikovaná fyzika

Biofyzika

2

P

Applied Physics

Computer Modeling in Physics and Mechanics

2

P

Aplikovaná matematika

Aplikace matematiky v ekonomii

2

P

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

2

P

Aplikovaná matematika

Matematické a počítačové metody zpracování informací

2

P

Geografie

Fyzická geografie a geoekologie

2

P

Geografie

Politická a kulturní geografie

2

P

Geografie

Sociální geografie a regionální rozvoj

2

P

Geografie

Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Geografie

Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)

2

P

Geografie

Geografie a regionální rozvoj

2

P

Chemie

Fyzikální chemie povrchů

2

P

Chemie

Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Chemie

Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)

2

P

Chemie

Analytická chemie pevné fáze

2

P

Biologie

Systematická biologie a ekologie

2

P

Biologie

Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Biologie

Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)

2

P

Biologie

Experimentální biologie

2

P

Ekologie a ochrana prostředí

Ochrana a tvorba krajiny

2

P

Informatika

Matematická informatika

2

P

Informatika

Matematická informatika

3

P

Informatika

Informační systémy

2

P, K

Informatika

Informační systémy

3

P, K

Informatika

Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Informatika

Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové)

2

P

Fyzika

Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Fyzika

Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové)

2

P
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Matematika

Učitelství matematika pro střední školy (dvouoborové)

2

P

Matematika

Učitelství matematika pro střední školy (jednooborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství fyziky pro základní školy (dvouoborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství geografie pro základní školy (dvouoborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství informatiky pro základní školy (dvouoborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství informatiky pro základní školy (jednooborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství biologie pro základní školy (dvouoborové)

2

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství chemie pro základní školy (dvouoborové)

2

P

*) Společně s PdF Univerzity Hradec Králové a PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) Společně s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) Prezenční (P), kombinovaná (K) a distanční (D) forma studia.

Standardní doba studia v
akademických rocích a
forma studia ***)

Název studijního programu

Název studijního oboru

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

5

P

Aplikovaná matematika

Aplikace matematiky v ekonomii

5

P

Aplikovaná matematika

Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)

5

P

Geografie

Geografie

5

P

Geografie

Politická a kulturní geografie

5

P

Geografie

Učitelství geografie pro střední školy

5

P

Ekologie a ochrana prostředí

Ochrana a tvorba krajiny

5

P

Informatika

Informatika a výpočetní technika - informační systémy

5

P

Informatika

Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

5

P

Učitelství pro základní školy

Učitelství výpočetní techniky pro základní skoly

4

P

Učitelství fyziky pro základní školy

4

P

Učitelství chemie pro základní školy

4

P

Učitelství biologie pro základní školy

4

P

Učitelství informatiky pro střední školy

5

P

Učitelství matematiky pro střední školy

5

P

Učitelství fyziky pro střední školy

5

P

Učitelství pro střední školy
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Učitelství chemie pro střední školy

5

P

Učitelství biologie pro střední školy

5

P

Učitelství geografie pro střední školy

5

P

*) Společně s PdF Univerzity Hradec Králové a PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) Společně s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) Prezenční (P), kombinovaná (K) a distanční (D) forma studia.

Název studijního programu Název studijního oboru

Standardní doba studia v
akademických rocích a
forma studia ***)

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

3

P, K

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika **)

4

P, K

Applied Mathematics

Applied Mathematics

3

P, K

Aplikovaná matematika

Aplikovaná algebra

3

P, K

Aplikovaná matematika

Aplikovaná algebra **)

4

P, K

Applied Mathematics

Applied Algebra

3

P, K

Aplikovaná matematika

Fuzzy modelování

3

P, K

Applied Mathematics

Fuzzy Modelling

3

P, K

Geografie

Environmentální geografie

3

P, K

Geografie

Politická a kulturní geografie

3

P, K

Informatika

Informační systémy

3

P, K

Specializace v pedagogice

Teorie vzdělávání ve fyzice *)

3

P, K

*) Společně s PdF Univerzity Hradec Králové a PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) Společně s Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) Prezenční (P), kombinovaná (K) a distanční (D) forma studia.
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Study programmes in the Fakulty of Science, University of Ostrava in 2009

Length (in academic years)
and form of the study ***)

Study programme

Field of study

Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics

Mathematics (in a combination of two subjects)
Applied Mathematics for Economics
Applied Mathematics
Mathematical and Computer
Methods of Data Processing
Investment Counselling
Physical Geography and Geoecology
Political and Cultural Geography
Social Geography and Regional Development
Cartography and Geoinformatics
Geography (in a combination of two subjects)
Geography and Regional Development
Chemistry (in a combination of two subjects)
Systematic Biology and Ecology
Applied Ecology
Experimental Biology
Biology (in a combination of two subjects)
Landscape Protection and Formation
Physics (in a combination of two subjects)
Biophysics
Measurement and Computer Presentation of Data
Computer-based Modelling in Physics
Information Science and Computer Technology –
Applied Information Science
Applied Information Science
Information Science
Information Science
(in a combination of two subjects)

Applied Mathematics
Geography
Geography
Geography
Geography
Geography
Geography
Chemistry
Biology
Biology
Biology
Biology
Ecology and Environmental Protection
Physics
Applied Physics
Applied Physics
Applied Physics
Applied Information Science
Applied Information Science
Information Science
Information Science

*) together with PdF Univerzity Hradec Králové and PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) together with Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) full time study (P), combined study form (K) and distance formo f study (D).
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3
3
3

P, K
P, K
P, K

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

P, K
P, K
P
P
P
P
P
P, K
P, K
P
P, K
P
P, K
P
P, K
P
P
P

3
3
3

P, K
K, D
P

3

P, K

Length (in academic years)
and form of the study ***)

Study programme

Field of study

Applied Physics
Applied Physics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Geography
Geography

Biophysics
Computer Modeling in Physics and Mechanics
Applied Mathematics for Economics
Applied Mathematics
Mathematical and Computer Methods of Data Processing
Physical Geography and Geoecology
Political and Cultural Geography
Social Geography and Regional Development
Teaching for Secondary School
- Geography (in a combination of two subjects)
Teaching for Secondary School - Geography
Geography and Regional Development
Physical Chemistry of Surfaces
Teaching for Secondary School
- Chemistry (in a combination of two subjects)
Teaching for Secondary School - Chemistry
Analytical chemistry of solid phase
Systematic Biology and Ecology
Teaching for Secondary School
- Biology (in a combination of two subjects)
Teaching for Secondary School – Biology
Experimental Biology

2
2
2
2
2
2
2
2

P
P
P
P
P
P
P
P

2
2
2
2

P
P
P
P

2
2
2
2

P
P
P
P

2
2
2

P
P
P

Landscape Protection and Formation
Matematical Information Science
Matematical Information Science
Information Systems
Information Systems
Teaching for Secondary School
- Information Science (in a combination of two subjects)
Teaching for Secondary School
- Information Science

2
2
3
2
3

P
P
P
P, K
P, K

2

P

2

P

- Physics (in a combination of two subjects)

2

P

- Physics
Teaching for Secondary School
- Mathematics (in a combination of two subjects)

2

P

2

P

Geography
Geography
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Chemistry
Biology
Biology
Biology
Biology
Ecology and
Environmental Protection
Information Science
Information Science
Information Science
Information Science
Information Science
Information Science
Physics Teaching
for Secondary School
Physics Teaching
for Secondary School
Mathematics
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Mathematics
Teaching for Primary School
Teaching for Primary School
Teaching for Primary School
Teaching for Primary School
Teaching for Primary School
Teaching for Primary School

Teaching for Secondary School
- Mathematics
Teaching for Primary School
- Physics (in a combination of two subjects)
Teaching for Primary School
- Geography (in a combination of two subjects)
Teaching for Primary School
- Information Science (in a combination of two subjects)
Teaching for Primary School
- Information Science
Teaching for Primary School
- Biology (in a combination of two subjects)
Teaching for Primary School
- Chemistry (in a combination of two subjects)

2

P

2

P

2

P

2

P

2

P

2

P

2

P

*) together with PdF Univerzity Hradec Králové and PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) together with Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) full time study (P), combined study form (K) and distance formo f study (D).

Study programme

Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Geography
Ecology and
Environmental Protection
Information Science
Information Science

Teaching for Primary School

Field of study

Length (in academic years)
and form of the study ***)

Applied Mathematics
Applied Mathematics for Economics
Teaching for Secondary School
- Mathematics (in a combination of two subjects)
Geography
Political and Cultural Geography
Teaching for Secondary School - Geography
Landscape Protection and Formation
Information Science and Computer Technology
- Information Systems
Teaching for Secondary School
- Information Science
(in a combination of two subjects)
Teaching for Primary School
- Computer Technology
Teaching for Primary School - Physics
Teaching for Primary School - Chemistry
Teaching for Primary School - Biolog y
Teaching for Primary School - Geography
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5
5

P
P

5
5
5
5

P
P
P
P

5

P

5

P

5

P

4
4
4
4
4

P
P
P
P
P

Teaching for Secondary School

Teaching for Secondary School - Information Science
Teaching for Secondary School - Mathematics
Teaching for Secondary School - Physics
Teaching for Secondary School - Chemistry
Teaching for Secondary School - Biology
Teaching for Secondary School - Geography

5
5
5
5
5
5

P
P
P
P
P
P

*) together with PdF Univerzity Hradec Králové and PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) together with Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) full time study (P), combined study form (K) and distance formo f study (D).

Study programme

Field of study

Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Information Science
Specialisation – Pedagogy

Applied Mathematics
Applied Mathematics **)
Applied Mathematics (in english)
Applied Algebra
Applied Algebra **)
Applied Algebra (in english)
Fuzzy Modelling
Fuzzy Modelling (in english)
Environmental Geography
Political and cultural geography
Information Systems
Theory of Education in Physics*)

Length (in academic years)
and form of the study ***)

*) together with PdF Univerzity Hradec Králové and PdF Západočeské univerzity v Plzni.
**) together with Ústavem geoniky Akademie věd České republiky.
***) full time study (P), combined study form (K) and distance formo f study (D).
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3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3

P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K
P, K

Bachelor

2005

2006

2008

2009

0

6

11

13

6

79

91

84

98

97

359

359

350

377

422

76

93

104

94

100

196

256

304

312

361

62

60

67

75

77

0

9

14

17

21

28

18

15

9

5

B1801 Informatika/Computer science

127

139

163

124

97

B1802 Aplikovaná informatika/Applied computer science

185

190

241

199

231

1 112

1 221

1 353

1 318

1 417

2005

2006

2007

2008

2009

79

55

35

20

14

150

102

69

43

26

16

10

3

1

1

M1801 Informatika/Computer science

66

39

26

17

5

M7503 Učitelství ZŠ/Teaching for primary school

87

56

36

13

11

128

91

59

41

19

0

0

1

4

4

N1103 Aplikovaná matematika/Applied mathematics

20

25

43

41

34

N1301 Geografie/Geography

41

80

149

153

154

1

3

13

17

17

22

39

52

55

65

8

8

16

22

28

B1101 Matematika/Mathematics
B1103 Aplikovaná matematika/Applied mathematics
B1301 Geografie/Geography
B1407 Chemie/Chemistry
B1501 Biologie/Biology

2007

B1601 Ekologie a ochrana prostředí/
Ecology and Environmental protection
B1701 Fyzika/Physics
B1702 Aplikovaná fyzika/Applied physics

Celkem/Total

Master
M1103 Aplikovaná matematika/Applied mathematics
M1301 Geografie/Geography
M1601 Ekologie a ochrana prostředí/
Ecology and Environmental protection

M7504 Učitelství SŠ/Teaching for secondary school
N1101 Matematika/Mathematics

N1407 Chemie/Chemistry
N1501 Biologie/Biology
N1601 Ekologie a ochrana prostředí/
Ecology and Environmental protection
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N1701 Fyzika/Physics

0

3

6

3

4

N1702 Aplikovaná fyzika/Applied physics

12

13

14

12

16

N1801 Informatika/Computer science

37

65

84

89

101

N7503 Učitelství ZŠ/Teaching for primary school

0

0

0

0

3

N7504 Učitelství SŠ/Teaching for secondary school

0

0

3

2

0

667

589

609

533

502

2005

2006

2007

2008

2009

P1103 Aplikovaná matematika/Applied mathematics

33

29

28

25

29

P1301 Geografie/Geography

31

31

34

43

44

P1801 Informatika/Computer science

16

19

19

21

32

17

21

24

23

18

97

100

105

112

123

Celkem/Total

PhD study programmes

P7505 Specializace v pedagogice/
Specialization - pedagogy
Celkem/Total

Obrázek 3. Počty zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech
Figure 3. Numbers of enrolled students in invididual study programmes
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Obrázek 4. Počty studentů v jednotlivých vědních oborech 2005-2009
Figure 4. Numbers of students in fieds of study 2005-2009

Obrázek 5. Počty studentů v jednotlivých vědních oborech v roce 2009
Figure 5. Numbers of students in fieds of study in 2009

34

Obrázek 6. Počty absolventů v jednotlivých studijních programech
Figure 6. Numbers of graduates in invididual study programmes

M

T

ezi nevýznamnější počiny fakulty v oblasti

he most significant achievement of the

studia patří získání akreditace nových studijních

faculty in the area of studies was acquiring

programů, oborů či forem studia.

accreditation of new study programmes, fields, or

V roce 2009 získala Přírodovědecká fakulta Ostravské

forms of studies.

univerzity v Ostravě akreditaci nových magisterských

In 2009, the Faculty of Science at the University of

studijních oborů Analytická chemie pevné fáze,

Ostrava acquired accreditation of new master study

Experimentální biologie a oboru Computer modeling

fields Analytical chemistry of solid state, Experimental

in physics and mechanics v anglickém jazyce. Dále se

biology, and Computer modelling in physics and

podařilo získat akreditace 4 stávajících dvouoborových

mechanics taught in the English language. In addition,

studijních oborů nově v kombinované formě studia.

we managed to acquire accreditation of 4 existing

Současně se podařilo získat prodloužení platnosti

double major study fields newly in the combined form

akreditace všech stávajících oborů, kterým v roce 2009

of studies. We also managed to extend the accreditation

předchozí akreditace končila.

validity of all fields whose previous accreditation was
coming to end in 2009.
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V

roce 2009 studovalo na PřF celkem 2042
studentů, z toho 1417 v bakalářských studijních
oborech, 502 v magisterských studijních oborech a 123
v doktorských studijních oborech. Z toho v
kombinované formě studia studovalo celkem 378
studentů, v distanční formě studia 113 studentů.
Úspěšně ukončilo své studium celkem 460 studentů.
Fakulta se každoročně snaží ohodnotit studenty za
vynikající studijní výsledky. V roce 2009 byla
z prostředků stipendijního fondu fakulty vyplacena
prospěchová stipendia v celkové výši 472 500 Kč a
mimořádná stipendia za vynikající studijní výsledky ve
výši 134 000 Kč.
Studenti mají možnost v rámci svého studia
vycestovat do zahraničí s využitím některého
s programů na podporů mobilit. K nejvíce využívaným
patří program LLP/Erasmus (2007- 2013), který se
zaměřuje na vzájemnou spolupráci vysokoškolských
institucí a spolupráci vysokoškolských institucí
s podniky.
Hlavní aktivity programu jsou následující:
Mobilita studentů VŠ
Mobilita zaměstnanců VŠ
Organizace mobilit
V roce 2009 měla PřF OU uzavřeno 66
bilaterálních smluv na základě kterých na zahraniční
studijní pobyty nebo pracovní stáže vyjelo celkem 70
studentů a bylo přijato 29 studentů ze zahraničních
univerzit. Nejoblíbenější destinací našich studentů je
Španělsko (17 studentů), Skandinávské země Švédsko (6), Finsko (5) a Dánsko (4); Německo (7),
Portugalsko (6).
Výjezdy našich studentů do zahraničí jsou limitovány i
objemem financí, které má fakulta k dispozici.
Potěšitelný je nárůst přijíždějících studentů.
Fakulta podporuje mobility svých studentů i
prostřednictvím zvláštního stipendia, které pomáhá
studentům pokrýt finanční výdaje v zahraničí. V roce
2009 bylo na tento účel vyplaceno ze stipendijního
fondu fakulty 338 000 Kč.

I

n 2009, the FS had 2042 students in total, 1417
of whom in the bachelor study fields, 502 in the master
study fields, and 123 in the doctoral study fields. 378
students belonged to the combined form of studies,
113 to the distant form. 460 students successfully
graduated.
Every year, the faculty tries to reward its students
for their exceptional study results. In 2009, the
scholarship fund of the faculty paid out merit
scholarship totalling 472 500 CZK and extra
scholarship for their exceptional study results totalling
134 000 CZK.
Výjezdy našich studentů do zahraničí je limitován
objemem financí, které má fakulta k dispozici.
Potěšitelný je nárust přijíždějících studentů.
The students have an opportunity to travel abroad
using some of the programmes supporting mobility.
The most frequently used is the programme
LLP/Erasmus (2007- 2013), which focuses on bilateral
cooperation of university institutions and on
cooperation of university institutions with companies.
The main programme activities are as follows:
Mobility of university students
Mobility of university staff
Mobility organisation
In 2009, the FS UO had 66 concluded bilateral
contracts which provided the basis for student
scholarships and traineeship abroad of 70 students and
29 foreign university students were accepted. The most
favourite destination of our students is Spain (17
students), Scandinavia - Sweden (6), Finland (5), and
Denmark (4); Germany (7), Portugal (6).
Scholarships of our students abroad are also
limited by the volume of finances which are at the
faculty disposal. We can be pleased with the increasing
number of incoming students.
The faculty supports mobility of its students even by a
special scholarship which helps students cover their
expenses abroad. In 2009, the scholarship fund of the
faculty paid out on this purpose 338 000 CZK.
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Obrázek 7. Mobility v rámci programu Erasmus
Figure 7. Erasmus mobility
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Výzkum a vývoj (VaV)
Research and
Development (R&D)
Hlavní směry výzkumu

N

a PřF OU probíhá výzkum v několika oblastech, které navazují na hlavní směry
výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě. Uvádíme hlavní směry výzkumu a jejich
hlavní představitele (řazeno abecedně).

Main research directions

T

he FS UO carries out research in several areas which follow the main research
directions of the University of Ostrava. We enlist the main research directions and
their main representatives (in alphabetical order).
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Adaptivní webové systémy se sémantikou
Adaptive web systems with semantics
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.

Biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy
Biophysics, biochemistry, and ecophysilology of photosynthesis
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Biomonitoring toxických a genotoxických účinků kontaminant životního prostředí
Biomonitoring of toxic and genotoxic effects of environmental contaminants
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
RNDr. Petr Pečinka, CSc.

Diferenciální geometrie a globální analýza
Differential geometry and global analysis
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
prof. David Saunders, PhD.
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě se zaměřením na
postkomunistický prostor Eurasie
Geopolitical, geocultural, and geoecologic processes in the world focused on
post-communist region of Eurasia
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
prof. RNDr. Robert Ištok, CSc.
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Chemická fyzika
Chemical physics
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Mgr. František Karlický, Ph.D.

Environmentální změny a jejich dopad na geosystémy
Environmental changes and their impact on geosystems
doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Lokální a regionální rozvoj a restrukturalizace průmyslových regionů a jejich periferií
v evropském kontextu - instituce, aktéři, teorie a koncepty
Local and regional development and restructuring of industrial regions and their
peripheries in European context - institutions, actors, theories, and concepts
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Studium interakcí v heterogenních systémech
Study of interactions in heterogeneous systems
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.

Vybrané metody teorie čísel
Methods of the number theory
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
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Výzkum edukace s podporou ICT
Research of ICT- supported education
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

Výzkum ekologie populací a společenstev
Population and community ecology research
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
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Financování výzkumu a vývoje
Research and Development Funding
R
Z

droje pro financování výzkumu a vývoje je
možné rozdělit do tří základních skupin:

esources for R&D funding can be divided into
three basic groups:

1. Vědecké projekty - prostředky jsou poskytovány na
základě oponentních (výběrových) řízení od
poskytovatelů (tradičně Grantová agentura ČR,
Grantová agentura AV, ministerské programy).

1. Scientific projects - resources are granted on the basis
of opponent (selection) procedures of the providers
(usually Czech Science Foundation, Grant Agency of
the AS CR, ministry programmes).

2. Specifický výzkum VŠ - prostředky poskytovány VŠ
na základě výsledků VaV v předchozích letech.

2. University targeted research - resources are granted
to the university on the basis of R&D results in previous
years.

3. Neveřejné zdroje - například uzavřené hospodářské
smlouvy.
Jak je patrné z obrázku 8, objem financí
získaných na podporu VaV má na Přírodovědecké
fakultě vzrůstající tendenci (s výkyvem v roce 2008).

3. Private resources - e.g. concluded economic
contracts.
As Fig 8 shows, the volume of funds acquired for the FS
R&D support has had an increasing tendency
(fluctuating in 2008).
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Obrázek 8. Financování výzkumu a vývoje 2005-2009
Figure 8. Financing of R&D 2005-2009

Obrázek 9. Dotace na rozvojové projekty 2005-2009
Figure 9. Development project subsidies 2005-2009
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Vědecko-výzkumné projekty (CEP)
R&D projects
ID projektu
Řešitel, spoluřešitel
Název projektu
Finance (tis. Kč)

Project ID
Solver, Co-solver
Project name
Subsidy (thousand of CZK)
GA106/07/1436
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
Friction materials based on polymer matrix containing metals and their impact on environment
445

IAA401870702
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Struktura a termodynamika molekulárních klastrů - strukturní přeměny v klastrech vody.
Structure and thermodynamics of molecular clusters - structural changes in water clusters
360
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GA201/07/0191
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Algebraická, analytická a kombinatorická teorie čísel
Algebraic, analytic and combinatorial number theory
634

IAA601870701
doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Faktory ovlivňující negativní vliv invazivních raků vČR: migrační aktivita,reprodukční biologie a šíření patogenu
račího moru
Factors influencing negative impact of invasive crayfish in the Czech Republic: migratory capability, reproduction,
and pathogen transmission
224

IAA500040701
RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Interakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na
protinádorovou chemoterapii
Interactions of wild type and mutant p53 proteins with damaged DNA and their roles in cellular response to
anticancer chemotherapy
255

GECRP/07/E005
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Podpora regionální konkurenceschopnosti: směrem k nejnovějším regionálním informačním systémům v Evropě?
Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?
214

SPII2D1/9/07
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Biologické a ekologické nároky ryb: určující faktory funkčnosti rybích přechodů
The biological and ecological requirements of fishes: factors determining the function of fish ladders
232

45

IAA301870801
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí
Temperature aspects of adsorption from aqueous solutions on coals
552

SP/2e7/67/08
Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry
Identification of Anthropogenic Pressures at the Czech Part of the International Odra River Basin
243

GA403/09/0885
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času
Spatial models of behaviour in transforming urban environment: time geographical approach
55

GA206/09/1298
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis)
Hybrid zones and the dynamics of evolution of asexuality among European loaches (Cobitis)
88

IAAX00200901
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod
Fungal biofilms for bioremediation of wastewater complementary to water treatment plants
112

46

FR-TI1/246
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého
Research of technology treatment of Zn-Fe sludges coming from zinc chloride production
770

2A-1TP1/083
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů
Immobilization of heavy metals from waste waters by using nature carbonaceous materials
909

WD-35-07-1
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního regionu Jesenicko
Complex regional marketing as concept of the development of the rural peripheral region Jeseniky
980

WD-61-07-1
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci regionálních dispartit ve strukturálně postižených regionech
Ostravska a Ústecka
The role of soft localizing factors within eliminating regional disparities in two structurally affected regions Ostrava and Ústí nad Labem region.
1052

ABCBU55-07
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách
Access to the coal mine district with spontaneous combustion process and objective indicators for the safe work in
these localities
2000

47

MEB 080878
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Spolupráce v oblasti návrhu a implementace jazykových systémů
Formal languages systems, research and implementation
21

MEB 080877
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
Teorie čísel a její aplikace
Number theory and its applications
31

ME09017
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Diofantické aproximace nekonečných řad
Diophantine approximation of infinite series
141

MEB 020946
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Realistické modelování a simulace iontovách klastrů vzácných plynů a teorie rezonancí
Realistic modeling and simulations of ionic rare-gas clusters and the theory of resonances
50

GA206/07/0811
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů
Host specificity and species diversity of bryophagous insect communities - key factors analysis
536

48

GP105/07/P041
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů
The zeta potential of carbonaceous materials - the mechanisms of collectors' adsorption
267

GA522/07/0759
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Aklimace fotosyntetického aparátu smrku ztepilého vůči změnám dopadající sluneční radiace
Acclimation of the Norway spruce photosynthetic apparatus to changes of incident solar radiation
698

GP522/07/P246
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Nezářivá disipace excitační energie ve vztahu k organizaci pigment-proteinových komplexů ve fotosyntetickém
aparátu vyššíh rostlin
Non-radiative dissipation of excitation energy in relation to organization of pigment-protein complexes in
photosynthetic apparatus of higher plants
398

GP404/08/P225
RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Antropologicko-archeologické zpracování hřbitova při kostele sv. Jakuba v Brně
Anthropological and archaeological research of cemetary around St. Jacob´s Church in Brno, Czech Republic
122

GA402/08/0277
doc. Ing. František Huňka, CSc.
Modelování podnikových procesů na bázi vlastnických vztahů a jejich směny (systém REA)
Business Processes Modeling Based on Ownership Relations and their Exchange (REA System)
361

49

GA406/09/P181
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
Využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými
potřebami
Using of information and communication technology for communication with children with specific disorder
163

GA522/09/0468
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku
změn radiačního prostředí
Dynamics and variability of epidermal UV-shielding and carotenoid-mediated photoprotection in higher plants
due to radiation environment changes
1061
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ESF projekty
ESF projects
ID projektu
Řešitel, spoluřešitel
Název projektu
Finance (tis. Kč)
Project ID
Solver, Co-solver
Project name
Subsidy (thousand of CZK)
CZ.1.07/2.2.00/07.0264
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
FM VŠE - Inovace studijního oboru a vzdělávácích programů fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci
FM VSE - Innovation of the Field of Study and Educational Programmes of the Faculty of Management
132

CZ.1.07/2.3.00/09.0197
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji
Strengthtening of competitive advantages in research and development of information technology in MoravianSilesian Region
36

51

CZ.1.07/2.2.00/07.0306
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný proctor
Technology and economic knowledge for European Research Area
541

CZ.1.04/5.1.01/12.00069
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na trhu práce
aneb Zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management se
zaměřením na aplikaci Diversity Score
The experience exchange and the good practice transfer for social inclusion of disabled in the labour market
57

CZ.1.07/1.3.05/11.0011
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji
The Modular System of Further Education for Staff of Schools and School Institutions in Moravian-Silesian
Region
1757

CZ.1.07/2.3.00/09.0131
Bc. Lukáš Straňák
Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodních vědecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE)
Support of RTD workers` participation in international projects of scientific and research cooperation
81

CZ.1.07/2.3.00/09.0109
Bc. Lukáš Straňák
Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO (MUNRO)
Development of communication skills in science with the use of model pilot NANO project
32

52

CZ.1.07/2.3.00/09.0173
Bc. Lukáš Straňák
Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (PROFIN)
Financial management and auditing of the R&D projects in the international environment
71
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Rozvojové projekty
Development project
ID projektu
Řešitel, spoluřešitel
Název projektu
Finance (tis. Kč)
Project ID
Solver, Co-solver
Project name
Subsidy (thousand of CZK)
RP2009
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Podpora účasti Ostravské univerzity v Operačním programu VaVpI
Support of the University of Ostrava participation in the Operational Programme R&DfI
4300

RP2009
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Zavádění systému hodnocení efektivity hlavních činností university
Implementation of a system for evaluating the effectiveness of the main university activites
1300
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RP2009
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
Support of youth interest in natural, mathematical and computer science fields
1110

RP2009
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole
Integration of students with special needs into university studies
2700

RP2009
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
ROBY - Racionalizace a objektivizace výuky
Education rationalisation and objectification
475

OU Centra
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Mezinárodní centrum výzkumu v oblasti teorie čísel
International research centre on number theory
900

OU Centra
doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
Fosilní nízkogradientové megasesuvy na periferiích pohoří: geomorfologie, struktura a význam pro
paleoenvironmentální rekonstrukce
Fossil low-gradient mega-landslides in peripheral mountain-ranges: geomorphoplogy, structure and significance
for paleoenvironmental reconstructions
210
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OU Centra
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Centrum biofyziky a chemické fyziky
Centre of biophysics and chemical physics
1363

F10
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
European Master in Science and Technology: specialization Computer Modelling in Physics and Mechanics
178
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Hospodářské smlouvy
Economic contracts
ID projektu
Řešitel, spoluřešitel
Název projektu
Finance (tis. Kč)
Project ID
Solver, Co-solver
Project name
Subsidy (thousand of CZK)
HS_HBZS
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Determination of susceptibility category of coal mass to spontaneous combustion (determination of reactivity
with oxygen)
570

KCH/1.1/2008
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Posouzení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu uhlí ve vybraných porubních oblastech v OKR
Risk evaluation of occurrence of coal spontaneous combustion process in selected coalfaces of OKR
210
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2B06068
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Ocenění a interpretace odezvy ekosystémů na environmentální zátěž v ČR
Evaluation, Verification and Interpretation of the environmental loads of the Czech Republic
800

HS
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Dílčí zpracování současných poznatků o vlivu ozonu na vizuální, morfologické a fyziologické změny u dřevin se
zaměřením na jejich zdravotní stav a produkci
Partial processing of current findings on the influence of ozone on visual, morphological and physiological
changes in tree species with focus on their health status and production
40

HS_Hyundai
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Monitoring výskytu invazivních nebo expanzivních druhů rostlin
Monitoring of invasive or expansive plants’ occurrence
71,4

HS
Mgr. Hana Sezimová,Ph.D.
Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů
Research in the area of waste usage as compensation for primary raw material resources
80

HS
doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků
Biological-ecological aspects and legal requirements for migration capacity of watercourse spring sections
30

58

Zahraniční projekty
Foreign project
ID projektu
Řešitel, spoluřešitel
Název projektu
Finance (tis. Kč)
Project ID
Solver, Co-solver
Project name
Subsidy (thousand of CZK)
128749-CP-1-2006-1-IE-COMENIUS-C21
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Gender, Innovation and Motivation in Mathematics and Science - GIMMS
75

NO/08/LLP-LdV/TOI/131013
Mgr. Libor Koníček, PhD.
MOSEM - Modelling and data acquisition for the continuing vocational training of upper secondary school
physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple
ExperiMents
28,5
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141981-LLP-2008-CZ-GRUNDTVIG-GMP
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
SETIP - Senior Education and TRaining Internet Platform
677

142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education
33,3

SSH-CT-2009-225193
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Shrink Smart - Governance of shrinkage within a European context
100,6

V

ýše je uveden seznam všech projektů (tedy

včetně rozvojových), které byly v roce 2009 na PřF

A

list of all projects (including the development

ones) which were dealt with at the FS in 2009

řešeny (akademičtí pracovníci PřF OU byli řešiteli či

(academic staff of the FS UO were solvers and co-

spoluřešiteli).

solvers) is mentioned above.

Obrázek 9. (str. 43) ukazuje na objem financí získaných Fig. 9 (page 43) shows the volume of funds acquired to
na rozvoj fakulty a jejich oborů. Jedná se především o

develop the faculty and its fields. It primarily concerns

projekty Evropského sociálního fondu (ESF) a projekty projects of the European Social Fund (ESF) and the
Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).

Fund for Development of Universities (Fond rozvoje
vysokých škol; FRVŠ).
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Výsledky VaV, publikační body
R&D results, publications points

V

T

ýsledkem badatelské činnosti akademických

he results of the academic staff research activity

pracovníků jsou mimo jiné odborné články, monografie, are, among others, articles, monographs, conference
přednášky na konferencích, výsledky s právní ochranou

lectures, legally protected results, and others. Based on

a mnoho dalších. Tyto výstupy mají dle metodiky Rady

the methods of the R&D Council, these outputs have

pro výzkum, vývoj a inovace své konkrétní bodové

their concrete point rating. The 2009 rating has not

ohodnocení. Bodové ohodnocení za rok 2009 ještě není been released yet, therefore the following overview
přesně známo, proto uvádíme v následujím přehledu

shows points from the period 2004 - 2008. The graph

body za období 2004 - 2008. Z uvedeného grafu je zcela clearly shows an increasing trend of quality
zřejmý rostoucí trend kvalitních publikací. Během pěti

publications. The amount of points, in fact, doubled

let se počet bodů prakticky zdvojnásobil. A dá se

over those five years. And we can presume that the

objektivně předpokládat, že tento trend byl zachován i

trend will be maintained even in 2009.

v roce 2009.

Obrázek 10. Výsledky VaV 2004-2008
Figure 10. Results of R&D 2004-2008
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Interní grantová soutěž
Internal grant competition

V

roce 2009 byl formou fakultní grantové soutěže

podpořen výzkum studentů doktorských studijních

I

n 2009, the faculty grant competition served as a

support to promote research of students in doctoral

programů. Studenti podali grantové přihlášky, které

study programmes. Students submitted grant

byly posuzovány externími oponenty. Na základě

applications which were assessed by external

výsledků oponentního řízení byly ustanovenou fakultní

opponents. Based on the opposition procedure results,

komisí vybrány projekty, jejichž přehled uvádí následují the established faculty committee chose the projects
výčet. Po ukončení řešení projektů prošly tyto

which are enlisted in the following table. Having

závěrečným oponentním řízením, na kterém bylo

completed the project solving, those were subjected to

konstantováno, že všechny projekty byly hodnoceny

the final opposition procedure, which stated that all of

jako úspěšné.

the projects had been successful.

62

Projekty studentské
Interní grantové soutěže
Internal grant competition
– students projects
Katedra/Department
Řešitel/Solver
Název projektu/Project name
Dotace (tis. Kč)/Subsidy (thousand of CZK)
KMA/Department of Mathematics
Mgr. Martin Dyba
Účast a prezentace odborného příspěvku na světovém kongresu IFSA-EUSFLAT 2009 v Lisabonu
Participation and presentation of scientific paper at world congress IFSA-EUSFLAT 2009 in Lisabon
33

KMA/Department of Mathematics
Mgr. Petra Hoďáková
Rozpoznávání textury medicinských obrázků pomocí fuzzy modelování
Medical images texture recognition using fuzzy modelling
35
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KFG/Department of Physical Geography and Geoecology
Mgr. Veronika Komárková
Chronologie rozpadu hřbetu vybraných svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech
Decay chronology of selected slope deformations in the Outer West Carpathians
29

KFG/Department of Physical Geography and Geoecology
Mgr. Václav Škarpich
Typologie diskonektivit v povodí řeky Morávky
Typology of disconnectivities in the river Morávka basin
22

KFG/Department of Physical Geography and Geoecology
RNDr. Petr Tábořík
Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd
Geochronology and dynamics of selected slope deformations in the area of the Kysucké Beskydy Mountains
30

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Jan Bocek
Přesná stínovací metoda pro Bézierovy trojúhelníky
Accurate shielding method for Beziér triangles
13

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Petr Bujok
Paralelismus v evolučních algoritmech
Parallelism in evolutionary algorithms
27
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KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Tomáš Komenda
Vypracování metody řešení trojrozměrné polygonové vizualizace mikropovrchů získaných abrazivním vodním
paprskem prostřednictvím streoskopických a auto-multiskopických zařízení
Elaboration of a method to solve three-dimensional polygon visualisation of micro-surfaces acquired by abrasive
water jet by means of stereoscopic and auto-multiscopic devices
27

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Rostislav Miarka
Formální reprezentace znalostních vzorů z problematiky podnikání v ontologických jazycích
Formal representation of knowledge patterns in the area of enterprising in ontology languages
30

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Jan Nekula
Analýza reálných metadat u odborných publíkací pro automatické vytváření vztahů mezi nimi
Analysis of real metadata on scientific publications for automatic creation of their inter-relations
22

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. David Sikora
Využití analýzy časových řad v ERP systémech
Using time series analysis in ERP
20

KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Martin Žáček
Formální dedukce v grafických konceptově orientovaných systémech
Formal deduction in graphic conceptually-oriented systems
20
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KIP/Department of Informatics and Computers
Mgr. Martin Kotyrba
Modelování s prvky umělé inteligence
Modelling with elements of artificial intelligence
20

KSG/Department of Human Geography and Regional Development
Mgr.Tomáš Hoch
Analýza role občanské společnosti v konfliktních regionech Abcházie a Náhorního Karabachu
Role analysis of civic society in conflict regions of Abkhazia and Upper Karabakh
36

KSG/Department of Human Geography and Regional Development
Mgr. Aleš Ottmár
Vědecko-výzkumný pobyt na Kazachstánské národní univerzitě Al-Farabi (KNU-AF)
Science-research trainee-ship at the Kazakhstan National University Al-Farabi (KNU-AF)
36
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Co se nám v roce 2009 podařilo
What we managed in 2009

V

T

roce 2009 se na PřF OU mnohé podařilo,
he year 2009 at the FS UO witnessed numerous
následující řádky shrnují vybrané úspěchy v oblasti VaV. achievements. The following lines summarise selected
achievements in the R&D area.

Publikace v odborných časopisech s impakt faktorem (vyšším než 1)
Publications in impacted scientific journals (higher than 1)
1. Cimalová, Š. & Lososová, Z. (2009): Arable weed vegetation of the northeastern part of the Czech Republic:
effects of environmental factors on species composition. Plant Ekology 203. 45-57.

2. Lososová, Z. & Cimalová, Š. (2009): Effect of different cultivation types on native and alien weed species
richness and diversity in Moravia (Czech Republic). Basic and Applied Ekology 10, 456-465.

3. Kozubíková E., Filipová L., Kozák P., Ďuriš Z., Martín M.P., Diéguez-Uribe-ondo J., Oidtmann B., Petrusek A.,
(2009): Prevalence of the crayfish plague pathogen phanomyces astaci in invasive American crayfishes in the
Czech Republic. Conservation Biology, 23. 1204-1213.

4. Malachová, K., Praus, P., Pavlíčková, Z., Turicová, M. (2009): Activity of antibacterial compounds immobilised
on montmorillonite. Applied Clay Science 43. 364-368.

5. Kukutschová, J., Roubíček, V., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Holuša, R., Kubačková, J., Mička, V.,
MacCrimmon, D., Filip, P.: Wear mechanism in automotive brake materials, wear debris and its potential
environmental impact. Wear 267.807-817.

6. Sezimová, H., Malachová, K., Pavlíčková, Z., Sezima, T.: Application of plant and earthworm bioassays to
evaluate of toxicity effects of municipal sewage sludge. Toxicology Letters 189S. S161-S161.
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7. Sawicki, J., Plášek, V., Szcecińska, M.: Molecular evidence does not support the current division of
Orthotrichum subgenus Gymnoporus. Plant systematics and evolution 279, 125-137.

8. Plášek, V., Sawicki, J., Trávničková, V., et al.: Orthotrichum moravicum (Orthotrichaceae), a new moss species
from the Czech Republic. The bryologist 112, 329-336.

9. Plášek, V. New national a regional bryophyte records, 21: Orthotrichum sordidum Sull. & Lesq. Journal of
bryology 31. 135-136.

10. Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O., Dušek, R.: Late Holocene catastrophic slope collapse affected by
deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology 103, 414429.

11. Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Smolková, V., Altová, V.: Time constraints for the evolution of a large slope
collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine. Geomorphology
108, 171-181.

12. Pánek, T., Danišík, M., Hradecký, J., Frisch, W.: Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains
(Ukraine) as constrained by apatite fission track data. Terra Nova 21, 271-278.

13. Klimeš, J., Baroň, I., Pánek, T., Kosačík, T., Burda, J., Kresta, F., Hradecký, J.: Recent catastrophic landslide
and earthflow complex Hluboče near Brumov-Bylnice, flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech
Republic). Natural Hazards and Earth System Sciences 9, 119-128.

14. Milko, P., Kalus, R., Paidarová, I., et al.: Ab initio excited states calculations of Kr3+, probing semi-empirical
modelling. Theor chem. acc.. 124, 169-178.

15. Štroch, M., Vrábl, D., Podolínská, J., et al.: Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the
combined effect of high irradiance and temperature. J plant physiol. 2009, [accepted].

16. Hrivňák, D., Kalus, R., Gadéa, F. Photodissociation dynamics of rare-gas ionic trimers. Phys rev A. 79,
0134241-0134249.
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17. Košvanscová, M., Urban, O., Šprtová, M., et al.: Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and
coniferous Picea abies. Plant sci.. 177, s. 123-130.

18. Janeček, I., Cintavvá, S., Hrivňák, D., et al.: Postionization fragmentation of rare-gas trimers revisited with new
theoretical approaches. Journal of Chemical Physics. 131, 114306-114306.

19. Haluzík, M., Anderlová, K., Doležalová, R., et al.: Serum adipocyte fatty acid binding protein levels in patients
with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment.. Physiol res.. 58, 93-99.

20. Navrátilová, Z.: Coal as a New Carbon Paste Electrode Modifier with Sorption Properties. Electroanalysis. 21,
1758-1762.

21. Maršálek, R.: The influence of surfactants on the zeta potential of coals. Energ source part A. 31, 66-75.

22. Hančl J., Mišík L., Tóth J.: Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals, Fuzzy sets and systems 8,
1048—1053.

23. Krupková O.: The nonholonomic variational principle, J. Phys. A: Math. Theor. 42. 185201

24. Mišík L., Tóth J., Bukor J.: Dependence of densities on a parameter, Information Sciences 179. 2903-2911.

25. Tvrdík, J.: Adaptation in Differential Evolution: A Numerical Comparison. Appl soft comput 9, 1149-1155.

Přehled publikačních aktivit jednotlivých pracovníků fakulty je k dispozici na
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=20
An overview of publishing activities of individual faculty workers is available at
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=20
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Ocenění
Awards
La Trobe University v Melbourne, Austrálie, udělila prof. RNDr. O. Krupkové, DrSc. prestižní čestný titul
Adjunct Professor.
La Trobe University, Melbourne, Australia, awarded prof. RNDr. O. Krupková, DrSc. a prestigious honorary
degree Adjunct Professor.

Doc. RNDr. Marie Solárová obdržela Cenu Viléma Baura za přínos k výuce chemie (26. ledna 2009 - uděluje
Česká společnost chemická).
Doc. RNDr. Marie Solárová was awarded Vilém Baur Prize for her contribution to the education of chemistry
(26th January 2009 - awarded by Czech Chemical Society)

Zvláštní čestné uznání ministra životního prostředí za výjimečný počin v oblasti životního prostředí získal RNDr.
Aleš Dolný, PhD. za publikaci Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/The Dragonflies of the Czech
Republic: Ecology, Conservation and Distribution. (2008, Český svaz ochránců přírody Vlašim, 672 pp.).
A distinctive honorary recognition of the Environment Minister for an exceptional work in the area of the
environment was awarded to RNDr. Aleš Dolný, PhD. for his publication Vážky České republiky: Ekologie,
ochrana a rozšíření/The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution. (2008,
Czech Union for Nature Conservation Vlašim, 672 pp.).

Mgr. Martin Adamec získal 3. místo v soutěži posterů na 18. konferenci GIS ESRI v ČR. Název posteru: Vliv
použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování.
Mgr. Martin Adamec finished 3rd in a poster competition at the 18th GIS ESRI conference in the CR. Poster title:
Elevation Dataset Affection of Rainfall-Runoff Modeling on the Lubina River Catchment.

Mgr. František Karlický získal 1. cenu na konferenci „Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje“ v kategorii
„mobility” s příspěvkem „Základní a rotačně-vibrační excitované stavy modelových atomových klastrů”.
Mgr. František Karlický won the 1st prize at the conference „Day of Creative Activities of the Moravian-Silesian
region” in category „mobility” with his paper „Ground and rovibrational excited states of model atomic clusters”
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Mgr. Aleš Vítek získal 2. cenu na konferenci „Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje“ v kategorii
„mobility” s příspěvkem „Termodynamika a strukturní změny klastrů molekul vody“.
Mgr. Aleš Vítek won the 2nd prize at the conference „Day of Creative Activities of the Moravian-Silesian region in
category „mobility” with his paper „Termodynamika a strukturní změny klastrů molekul vody“ (Thermodynamics
and structural changes of water-molecule clusters).

Mgr. Václav Karlický získal 1. místo v soutěži o nejlepší práci mladých vědeckých pracovníků do 32 let (poster
s názvem „Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its
chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances“) na mezinárodní konferenci „Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors“ v Krakově.
Mgr. Václav Karlický won the 1st prize in the competition for the best young scientists up to 32 (poster named
„Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less
mutant chlorina f2 grown under different irradiances“) at the international conference „Eco-physiological aspects
of plant responses to stress factors“ in Krakow.

Miroslav Rapčák a David Pěgřímek, studenti Gymnázia a SOŠ Orlová, pod vedením pedagoga Mgr. Aleše Vítka, se
umístili na 1. místě na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti. Obdrželi také několik zvláštních cen –
1. cenu ředitele Jaderné elektrárny Temelín; 1. cenu České nukleární společnosti a Cenu děkana Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Se svou prací postoupili do širší nominace na největší mezinárodní
soutěž středoškolských studentů - INTEL International Science and Engineering Fair.
Miroslav Rapčák and David Pěgřímek, students of Grammar School and Secondary Vocational School in Orlová,
led by Mgr. Aleš Vítek, came 1st in the national show of Secondary-school technical activity. They also received
several special prizes - 1st prize of the director of the nuclear power station Temelín; 1st prize of the Czech Nuclear
Society; 1st prize of the dean of the Faculty of Science, Palacký University Olomouc. They got to the wider
nomination for the biggest international competition of secondary-school students - INTEL International Science
and Engineering Fair.

71

Další významné počiny v oblasti VaV
Other significant achievements in the
R&D area
Užitný vzor 19897,
Kalina, J.; Hrvolová, B. Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky
Utility design 19897,
Kalina, J.; Hrvolová, B. The izolation of lutein and zeaxanthin by ultrasonic and selective solvents from Reynoutria
spp

Užitný vzor 19691,
Maršálek, R.; Taraba, B. Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod
Utility design 19691,
Maršálek, R.; Taraba, B. The material for removing of heavy metals ions from waste waters

Vědecký objev/Scientific discoveries
Vítězslav Plášek z Katedry biologie a ekologie objevil a popsal v Beskydech u obce Staré Hamry nový druh
mechu.V názvu ponese Moravu - od svého nálezce totiž dostal jméno ortotrichum moravicum. V rámci Evropy jde
o velmi vzácný nález. Minimálně dvacet let totiž nový druh mechorostu v Evropě nikdo neobjevil.
Vítězslav Plášek from the Deparment of Biology and Ecology discovered and decribed a new species of moss near
Staré Hamry in the Beskydy mountains. It carries Moravia in its name - the discoverer named it ortotrichum
moravicum. It is an extraordinarily rare discovery within Europe as there has not been any new moss discovered in
Europe over the past twenty years.

19. česká a slovenská mezinárodní konference o teorii čísel
Katedra matematiky PřF OU byla hlavním organizátorem jiz tradiční 19. české a slovenské mezinárodní
konference o teorii čísel, která proběhla v Hradci nad Moravicí v období 31. srpna - 4. září 2009.
Spoluorganizátory konference byli Masarykova univerzita v Brně, Slovenská akademie věd v Bratislavě a AV ČR v
Praze. Předsedou mezinárodního vědeckého výboru konference byl prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., konference se
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zúčastnilo 75 odborníků z Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Polska, Finska, USA, Japonska, Německa,
Mexika, Francie, Lotyšska, Taiwanu, Švýcarska, Kanady a Rumunska.

19th Czech and Slovak International Conference on Number Theory
The Department of Mathematics, FS UO, was the main organizer of already traditional 19th Czech and Slovak
International Conference on Number Theory, which took place in Hradec nad Moravicí from 31st August to 4th
September 2009. Co-organizers of the conference were: Masaryk University in Brno, Slovak Academy of Science
in Bratislava, and Czech Academy of Science in Prague. The chairman of the international scientific board of the
conference was prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. The conference welcomed 75 experts from the Czech Republic,
Slovakia, Austria, Hungary, Poland, Finland, USA, Japan, Germany, France, Latvia, Taiwan, Switzerland, Canada,
and Romania.
Během roku 2009 byl členy Katedry fyzické geografie realizován výzkum v oblasti Severního Kavkazu (Rusko),
který vedl k uzavření bilaterální smlouvy mezi PřF OU a Institute of Geosphere Dynamics of Russian Academy of
Sciences, Ruská Federace.
In 2009, the staff from the Department of Physical Geography carried out research in the area of North Caucasus
(Russia), which led to conclusion of a bilateral agreement between the FS UO and the Institute of Geosphere
Dynamics of Russian Academy of Sciences, Russian Federation.

Katedra sociální geografie získala významný projekt v rámci 7 th Framework Programme, a zapojila se také do
prestižního projektu European Science Foundation/EUROCORES.
The Department of Social Geography was granted an important project within the 7th Framework Programme,
and it joined the prestigious project of the European Science Foundation/EUROCORES.
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Co děláme navíc a co nás baví
What we do extra and what we are
interested in

R

ok 2009 byl mimořádně bohatý na aktivity

spojené s celoživotním vzděláváním, byl realizován

T

he year 2009 was extraordinary rich in activities

connected with lifelong education. There was a huge

velký počet popularizačních akcí, byly organizovány

number of promotional activities, student conferences

studentské soutěže, podporujeme vzdělávání seniorů a

were organised, and we support education of seniors

studentů se speciálními potřebami.

and students with special needs.
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Celoživotní vzdělávání
Lifelong education

C

T

entrum celoživotního vzdělávání na PřF nabízí a

he Centre for Lifelong Education at the FS

realizuje velké množství kurzů. Jejich hlavní oblasti

UO offers and realises a huge number of courses. Their

činnosti, rozložení v čase a počet frekventantů

main focus, time distribution, and number of

dokumentuje následující obrázek.

participants are documented by the following picture.

Obrázek 11. Kurzy Centra pro celoživotní vzdělávání 2005-2009
Figure 11. Centre for Lifelong Education courses 2005-2009
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Do oblasti celoživotního vzdělávání
The Lifelong Education also includes:
patří dále:
Získání certifikátu ECDL a akreditace testovacího
střediska pro ECDL testování
Získání certifikátu o akreditaci testovací místnosti pro
ECDL testování - ID: CZU0329
Získání certifikátu o akreditaci testovacího střediska pro
ECDL testování - ID: CZ195
Získání certifikátu o akreditaci SW platformy pro ECDL
testování - ID: SW1174

ECDL Certificate acquisition and accreditation of the
ECDL testing centre
Acquisition of the ECDL testing-room accreditation
certificate - ID: CZU0329
Acquisition of the ECDL testing-centre accreditation
certificate - ID: CZ195
Acquisition of the ECDL SW- platform accreditation
certificate - ID: SW1174

Rozšíření aktivit Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků

Wider range of activities in Enlargement Diploma
Studies of pedagogical staff

Nově akreditováno studium podle §9 vyhlášky MŠMT
č. 317/2005 Sb.) - Studium k výkonu specializovaných
činností - koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií - číslo akreditace: 25
129/2008-25-480

Newly accredited studies in accordance with article 9,
MEYS regulation n. 317/2005 Coll.) - „Studium k výkonu
specializovaných činností - koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií” (Studies for
specialised activities performance - coordination in the ICT
area) - accreditation number: 25 129/2008-25-480

Akreditováno 70 kurzů s tématikou informatika,
informační technologie.

70 accredited courses with focus on informatics,
information technologies

Realizace Studia k rozšíření odborné kvalifikace Rozšiřující studium informatiky o obor (pro 2. stupeň
ZŠ a SŠ) v distanční formě studia.

Realisation of the distant form of studies for expansion of
professional knowledge base - Enlargement Diploma Study
st

rd

(1 - 3 grade)

Realizace školícího programu Cisco Networking
Academy, který nejlepším studentům umožňuje
prohloubit si vzdělání a získat dovednosti ve správě sítí s
využitím moderních technologií špičkové firmy.

Implementation of training programme Cisco
Networking Academy, which enables the best students to
deepen their knowledge and acquire skills in network
administration using modern technologies of a leading
company.

Vybudování 3D grafické učebny
vybavené stereoskopickou projekcí na speciální plátno a
ultimátními displeji, umožňujícími plastický vjem
zobrazované scény bez nutnosti využití dalších externích
prostředků (např. 3D brýle). Součástí vybavení učebny je
datová rukavice umožňující interaktivní snímání pohybu
prstů v 3D prostoru.

Creation of 3D graphic laboratory
equipped with stereoscopic projection on a special screen
and ultimate displays enabling plastic perception of the
shown scene with no need of any external aids (e.g. 3D
glasses). A part of the laboratory equipment is a data glove
enabling interactive record of fingers’ movements in 3D
space.

Realizace školícího programu MAYA,
kde absolventi těchto kurzů a školení mají možnost získat
mezinárodně platný a vysoce prestižní certifikát Maya
Foundation.

Implementation of training programme MAYA,
where the students participating in the courses and
trainings can acquire internationally valid and highly
prestigious certificate Maya Foundation.
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Soutěže
Competitions
Mezinárodní matematická soutěž
„O cenu Vojtěcha Jarníka"

Vojtěch Jarník International
Mathematical Competition

1. dubna 2009 se na katedře matematiky
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskutečnil
už 19. ročník Mezinárodní matematické soutěže
Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž je nejstarší a
nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii.
Jejím zakladatelem a hlavním organizátorem je doc.
RNDr. J. Hančl, CSc. Soutěž je určena pro studenty
matematiky studující na vysoké škole. Pořádá se v
Ostravě každým rokem a dělí se do dvou kategorií.
První kategorie je pro studenty prvního a druhého
ročníku vysoké školy a druhá kategorie je pro studenty
třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Soutěže se zúčastnili
nejlepší studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších
univerzit a 15 států v Evropě. Celkem se zúčastnilo 164
studentů, z toho 87 studentů v první kategorii a 77
studentů ve druhé kategorii.

st

On 1 April 2009, the Department of Mathematics, FS
th

UO, organized the 19 Annual Vojtěch Jarník
International Mathematical Competition. This
competition is the oldest and most prestigious
mathematical competition held within the European
Union. Its founder and the main organizer is doc.
RNDr. J. Hančl, CSc. The competition is designed for
university students of mathematics. It is held annually
in Ostrava and it is divided into two categories. The first
category is for university students in the first and
second year, the second category for students in the
third, fourth, and fifth year. The competition welcomed
the best students of mathematics from 40 most
important universities in 15 states of Europe. There
were 164 students altogether, out of whom 87 in the
first and 77 in the second category.
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Faculty of Science - Student
Resesarch Conference

Faculty of Science - Student
Resesarch Conference

7. května 2009 se uskutečnila Studentská vědecká
konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě (Faculty of Science - Student Research
Conference 2009), konaná pod záštitou doc. Dany
Kričfaluši, děkanky PřF OU. Cílem konference byla
prezentace výzkumu studentů přírodovědných disciplín
PřF OU všech tří stupňů studia. Zájem studentů
o prezentaci svých výsledků výzkumu přírodovědeckých
disciplín na této konferenci byl velký.

On 7th May 2009, the Faculty of Science at the
University of Ostrava organised Faculty of Science Student Research Conference 2009 held under the
auspices of doc. Dana Kričfaluši, the dean of the FS UO.
The objective of the conference was research
presentation of the FS UO students from all three study
programmes. The interest of the students in presenting
their research results at this conference was huge.

Šachový turnaj „Táhni!"
27. března 2009 pořádali studenti Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity pod záštitou její děkanky,
doc. Dany Kričfaluši, druhý ročník šachového turnaje
„Táhni!“. Zúčastnilo se ho 22 účastníků (21 šachistů a
1 šachistka), mezi nimiž byli studenti středních
i vysokých škol a akademičtí pracovníci.

Chess competition „Táhni!"
th

On 27 March 2009, the students of the Faculty of
Science, University of Ostrava, held, under the auspices
of their dean doc. Dana Kričfaluši, the second year of
the chess competition „Táhni!“. It was joined by 22
participants (21 men, 1 woman), among whom could
be found students from secondary schools and
universities as well as academic staff.
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Popularizační aktivity
Promotional activities
Rok 2009 byl rokem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě v Ostravě

V

rámci rozvojového projektu MŠMT Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a
informatické obory se organizovaly aktivity, díky kterým se hravou formou představoval svět vědy. Zpřístupňovaly
se laboratoře a specializované učebny, pořádaly biologické exkurze do univerzitní botanické zahrady, propagovala
se chemie, matematika, informatika i fyzika. Zejména žáci a studenti základních a středních škol se mohli seznámit
s vědou na fakultě jinak, než jak ji poznávají ve školních lavicích. Na PřF OU mohou pracovat v laboratořích
s přístroji, které na svých školách nemají. Do vybraných výzkumů se pouštějí společně se studenty přírodních věd.

2009 was an open door year at the Faculty of Science in Ostrava

T

he development of the MEYS project Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a
informatické obory (Support of youth’s interest in natural, mathematical, and computer science fields) helped
organise activities introducing the world of science in a playful way. Laboratories and specialised classrooms were
made accessible; biological excursions were organised to the university botanical garden; chemistry, mathematics,
informatics, and physics were promoted. It was mainly students of primary and secondary schools who could get
familiarized with the science at the faculty differently than they are used to from their school desks. At the FS UO,
they can work in the laboratories with devices that they do not have in their schools. They join the selected
projects together with the university students.
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Chemie na Slezskoostravském hradě

S

lezskoostravský hrad se v červnu proměnil v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř, v níž se
odehrávala kouzla a čáry, výbuchy, barevné ohně. K dispozici byla dokonce i zkumavková střelnice a spousta
dalších chemických a fyzikálních atrakcí pro děti i dospělé. Zároveň bylo možné proniknout do historie počítacích
strojů a vidět báječné muže s klikou díky expozici historických promítaček, projekční techniky a záznamových
médií. Hradní nádvoří se proměnilo v jednu velkou, přístupnou laboratoř. Děti se zapojily do chemických soutěží,
a kdo chtěl, prozkoumal chemickou Ostravu.

Chemistry at the Silesian Ostrava Castle

I

n June, the Silesian Ostrava Castle turned into a temporary chemical and physical laboratory where
magic, conjuring, and colourful fires occurred. There was even a test-tube shooting-range and lots of other
chemical and physical attractions for children and adults. It was also possible to plunge into the history of
computing machines and see those wonderful „men with crank” thanks to an exhibition of historical projectors,
projection technology, and recording media. The castle courtyard turned into a large, accessible laboratory.
Children joined chemical competitions and those interested could explore chemical Ostrava.
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Katedra biologie a ekologie se v roce 2009 věnovala následujícím aktivitám:
Popularizační přednášky pro veřejnost :
„K biologii a ekologii vážek - Mýty a realita“ (RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.)
„Podvodní svět řeky Biebrzy“ (doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.)
„Masožravé rostliny" (Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.)
Garantování aktivit zaměřených na zvyšování atraktivity studia biologie pro potenciální budoucí studenty na KBE
(3. rokem) prostřednictvím grantu MŠMT
„Spolupráce s nadanou mládeží“ (garant za KBE Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.)
Exkurze LOSÍK - třídenní exkurze (letní odborné soustředění) pro výherce krajského kola biologické olympiády
na biotopy jižní Moravy (odborný vedoucí - Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.)
Výstavy:
Trvalá botanická expozice v Ostravském Muzeu
(autorský podíl - Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D., RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.)
„Skrytá příroda v Hornické krajině“
(Technické muzeum Těšínska, Petřvald u Karviné, spoluautor - Mgr. Ivona Horká)
Spolupráce s Českou televizí Ostrava
Příprava třináctidílného cyklu „Národní parky České a Slovenské republiky“
(odborný poradce - doc. RNDr. Bohumír Lojkásek,CSc.)
Exkurze pro studenty a veřejnost na botanické zahradě KBE (Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.)
„Den Země“ (Ing. Tomáš Tureček, Ph.D., PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.). Botanická zahrada KBE.
Biologická olympiáda (RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - předseda hodnotící komise a člen Ústřední komise).
Realizace semináře k zadanému tématu pro účastníky Biologické olympiády kategorie A, B.
Středoškolská odborná činnost - SOČ
(RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - předseda poroty okresního a krajského kola), zadávání a konzultace prací SOČ.
Ozvěny Ekofilmu 2009 v Ostravě
(RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - podíl na realizaci akce, moderátor akce, vedení diskuse při promítání vítězných
snímků s ekologickou tématikou)
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The Department of Biology and Ecology (DBE) dealt with the following
activities in 2009:
Promoting lectures for public:
„K biologii a ekologii vážek - Mýty a realita“ - „Biology and ecology of the dragonflies - Myths and facts “ (RNDr.
Aleš Dolný, Ph.D.)
„Podvodní svět řeky Biebrzy“ - „Underwater world of the river Biebrza“ (doc.RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.)
„Masožravé rostliny" - „Carnivorous plants" (Ing.Tomáš Tureček, Ph.D.)
Guaranteeing activities focused on increasing the attractiveness of studies of biology for potential future students
rd

at the DBE (3 year) by means of the MEYS grant
„Spolupráce s nadanou mládeží“ - „Cooperation with talented youth"
(DBE guarantee is Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.)
Excursion LOSÍK - a three-day excursion (summer specialist training) for the winners of the regional round in
biological Olympiad on biotopes of Southern Moravia (tutor - Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.)
Exhibitions:
Permanent botanical exhibition in the Museum of Ostrava
(co-authorship - Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D., RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.)
„Skrytá příroda v Hornické krajině“ - „Hidden nature in mining country„
(Těšín Technical Museum, Petřvald u Karviné, co-author - Mgr. Ivona Horká)
Cooperation with Czech Television Ostrava
Preparation of a thirteen-piece cycle „Národní parky České a Slovenské republiky” (National parks of the Czech
Republic and Slovakia), consultant - doc. RNDr. Bohumír Lojkásek,CSc.
Excursion for students and public in the botanical garden of the DBE (Ing. Tomáš Tureček, Ph.D.)
„Earth day“ (Ing. Tomáš Tureček, Ph.D., PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.). Botanical garden of the DBE.
Biological Olympiad (RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - chairman of the assessing committee and member of the
central committee). Realisation of a seminar on the given topic for the participants of the Biological Olympiad
category A, B.
Secondary-school professional activity - SPA
(RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - chairman of the jury in district and regional round), SPA work assessing and
consulting.
Echoes of Ekofilm 2009 in Ostrava (RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. - cooperating in event preparations and
realisation, moderating, leading discussion when projecting the winning films with ecology topic)
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Již šestým rokem uspořádala Katedra fyzické geografie
a geoekologie PřF OU Den GIS. Stejně jako
v předchozích letech byli osloveni studenti a
pedagogové středních škol. Akce proběhla 18. listopadu
2009 v prostorách KFG. Celkem se programu
zúčastnilo 130 studentů a 7 pedagogů ze 4 středních
škol. Program, který trval pro každou skupinu studentů
více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři
praktické části. V teoretické části byly účastníkům
prezentovány základy geoinformačních technologií,
vybrané mapové servery (např. mapový server
Magistrátu města Ostravy), druhy leteckých a
družicových snímků. Studenti se aktivně zapojili do
malého kvízu „Co je zobrazeno na snímku?“.
V praktické části si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS
9.3 včetně průletu nad terénem pokrytým ortofotem.
V druhé praktické části se studenti naučili pracovat
s Google Earth. Třetí část byla zaměřena na hravé
využití turistického GPS přístroje - geocaching (hledání
pokladu). Čtyři cache s drobnými dárky byly
rozmístěny v okolí budovy L.

The Department of Physical Geography and
Geoecology (DPG), FS UO, organized the GIS Day
for the sixth time. As in previous years, it addressed
secondary-school students and pedagogues. The event
took place in the DPG premises on 18th November
2009. The programme was joined by 130 students and 7
pedagogues from 4 schools. The programme, which
took two hours for each student group, included one
theoretical and three practical parts. The theoretical
part introduced the participants with the bases of
geoinformation technologies, selected map servers (e.g.
map server of the Ostrava City Council), types of aerial
and satellite images. The students actively took part in a
small quiz „What is it in the picture?”. The practical part
offered the students to try out work in ArcGIS 9.3,
including a fly-by over a landscape covered with
orthophoto. The second practical part offered the
students to learn how to work with Google Earth. The
third part was focused on playful usage of a tourist GPS
device - geocaching (looking for a treasure). Four
caches containing small gifts were also hidden round
building L.
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Katedra fyziky se v roce 2009 tradičně věnovala
popularizačním aktivitám, jejichž hlavním cílem bylo
přiblížení vědy a výzkumu studentům a učitelům
středních i základních škol a také široké veřejnosti. V
rámci těchto aktivit bylo realizováno několik projektů:

The Department of Physics (DPH) focused on its
long-term promotional activities primarily aimed at
bringing the science and research closer to students and
teachers of primary and secondary schools as well as to
broad public. There were several projects:

Cyklus popularizačních a odborných přednášek
vědeckých pracovníků, vysokoškolských i
středoškolských pedagogů (přednášející: prof. RNDr.
Josef Komenda, Csc., Dr. Małgorzata MakowskaJanusik, Mgr. Ivo Novák, Ph.D., Paed. Antonín Balnar,
Ph.D., Mgr. Alexander Ač, Mgr. Olga Nováková, Mgr.
Mikuláš Parma, Mgr. Radek Kaňa, Ph.D.). Díky pestré
skladbě témat a různé míře odbornosti byly tyto
přednášky přístupné všem, od studentů ZŠ až po
studenty a pedagogy VŠ.

Cycle of promotional and specialised lectures of
scientific workers, university as well as secondaryschool pedagogues (lecturers: prof. RNDr. Josef
Komenda, Csc., Dr. Małgorzata Makowska-Janusik,
Mgr. Ivo Novák, Ph.D., Paed. Antonín Balnar, Ph.D.,
Mgr. Alexander Ač, Mgr. Olga Nováková, Mgr. Mikuláš
Parma, Mgr. Radek Kaňa, Ph.D.). Thanks to the
composition of topics and various level of specialisation,
the lectures were accessible to everyone, ranging from
primary-school to university students and pedagogues.

Zapojení studentů SŠ do výzkumných projektů a
podpora jejich vlastního výzkumu. Studenti
Gymnázia Orlová - Miroslav Rapčák a David Pěgřímek,
pod vedením pedagogů oddělení chemické fyziky KFY,
vypracovali soutěžní vědecký projekt zabývající se
sofistikovanými kvantově mechanickými výpočetními
postupy a experimenty in silico.
Bylo vytvořeno několik anotací v rámci projektu
Otevřená věda II.

Involvement of secondary-school students in
research projects and support of their own research.
Students from Gymnázium Orlová - Miroslav Rapčák a
David Pěgřímek, led by pedagogues from the section of
chemical physics at the DPH, worked out a competition
scientific project dealing with sophisticated quantummechanical calculation procedures and in silico
experiments.
A few annotations were created within the project
Otevřená věda II (Open Science II).
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The Department of Chemistry (DCH) organized,
within the event „Chemistry at the Silesia Ostrava
Castle”, the final of the student research work in
chemistry and related fields with participation of the
best students of the FS UO, FS Palacký University
Olomouc, and VŠB-TU Ostrava.

Katedra chemie uspořádala v rámci akce „Chemie na
Slezskoostravském hradě“ finále soutěže SVOČ
v chemii a příbuzných oborech za účasti nejlepších
studentů z PřF OU, PřF UP Olomouc a VŠB TU
Ostrava.
Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. přednášela učitelům
z praxe „Chemický pokus a posilování klíčových
kompetencí“ a uspořádala řadu přednášek zkušených
učitelů pro studenty včetně přednášky pro začínající
učitele. Tradičně také, spolu se studenty, připravila
korespondenční kurz chemie pro žáky ZŠ
(KORCHEM) a podílela se na přípravě žáků
k chemickým olympiádám. Každoroční úspěch slaví
Mikulášská besídka, při které studenti chemie hravou
formou předvádějí zajímavé chemické pokusy.
Nezanedbatelný je také podíl KCH na realizaci Dne
Země.

Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. lectured to practical
teachers „Chemický pokus a posilování klíčových
kompetencí“ (Chemical experiment and strengthening of
the key competences) and she also organised a number of
lectures by experienced teachers for students as well as
fresh teachers. Traditionally, together with students,
she prepared a distant course of chemistry for
elementary-school students (KORCHEM) and she
participated in preparation of students for chemical
Olympiads. One can also experience the successful
annual St. Nicolas meeting, when the students of
chemistry can playfully present interesting chemical
experiments. We cannot omit the share of the DCH on
realisation of the Earth Day.
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Katedra matematiky se v rámci popularizace
matematiky podílela v roce 2009 na několika
zajímavých akcích. Největší úspěch měla prezentace
katedry v rámci akce „Chemie na Slezskoostravském
hradě”, kde připravili stánky a soutěže z oblasti historie
výpočetních pomůcek, utajování zpráv, logických her a
z oblasti fraktálů. Dále prezentovali matematiku v rámci
zábavného odpoledne na Krajském odborném
soustředění chemiků organizované Střediskem volného
času KORUNKA (Stanice přírodovědců). Jako
každoročně připravili členové katedry ve spolupráci s
Wichterleho gymnáziem přednášky pro
Moravskoslezský matematický šampionát. Velký ohlas
zaznamenala i beseda našich studentů s absolventy
univerzity v matematických oborech o jejich uplatnění a
zkušenostech v praxi.

The Department of Mathematics took part in several
interesting events promoting mathematics. The biggest
success achieved the department presentation within
the event „Chemistry at the Silesian Ostrava Castle”,
where they built up stands and prepared competitions
from the history of computational aids, message
confidentiality, logic games, and area of fractals. In
addition, they presented mathematics within an
entertaining afternoon at the Regional training of
chemists organized by the Centre of leisure time
KORUNKA (young scientist station). As every year,
the department staff and Wichterlovo Gymnázium
organized lectures for Moravian-Silesian mathematical
championship. A big response was provoked by the
meeting our students with the university graduates from
mathematical fields about their application and
experience from practical life.
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Pracovníci Katedry sociální geografie Ondřej Slach a
Tomáš Boruta se zapojili do aktivit přípravy Ostrava
Hlavní město kultury 2015.
Petr Rumpel byl v expertních komisích pro přípravu
Strategie rozvoje kraje a Regionální Inovační Strategie
Moravskoslezského kraje. Vladimír Baar přednášel na
U3V v Třinci a realizoval cyklus přednášek pro učitele
geografie jak v Moravskoslezském kraji, tak v kraji
Plzeňském.

Members of the Department of Social Geography,
namely Ondřej Slach and Tomáš Boruta, participated in
preparations of Ostrava - European Capital of Culture
2015.
Petr Rumpel was in special committees for preparations
of Strategy for Regional Development and Regional
Innovation Strategy of the Moravian-Silesian Region.
Vladimír Baar lectured at the University of the Third
Age in Třinec and he realised a cycle of lectures for
teachers of geography both in the Moravian-Silesian
region and the Pilsen region.

Kromě výše uvedených aktivit patří k již tradičním
formám popularizace a propagace Informativní den na
PřF (= Den otevřených dveří). Představu o různých
akcích a aktivitách na fakultě získají zájemci např. na
webu fakulty http://prf.osu.cz/ v části Ze života
fakulty nebo nahlédnutím do občasníku Život
v Přírodě http://prf.osu.cz/index.php?id=3101

Apart from the above mentioned activities, a traditional
promotional and propagation form is the Open Door
Day at the FS UO. An idea about various events held at
the faculty can be obtained by visiting the faculty web
http://prf.osu.cz/, section Ze života fakulty, or by
browsing newsletter Život v Přírodě
http://prf.osu.cz/index.php?id=3101
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Vzdělávání seniorů a studentů se
speciálními potřebami
Education of seniors and students
with special needs
Virtuální univerzita třetího věku (U3V)

R

ozšířili jsme nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory, kdy ke stávajícím přednáškám U3V na
Filozofické fakultě jsme jako alternativu vytvořili virtuální U3V. Systém vychází ze švédského modelu tzv. Study
circle, kde je podpořen aktivní přístup seniorů ke vzdělávání, a to jak formou výběru témat, tak samotné
participace na přípravě materiálů, prezentaci přednášek a tvorbě aktivit pro studující. K prezenčním přednáškám
jsou vytvořeny eKurzy, které kromě záznamů přednášek v MediaSite a množství studijních materiálů v různých
formátech připravených lektorem, obsahují i aktivity pro studující ve virtuální třídě. Pro více informací o projektu
navštivte stránky http://setip.osu.cz.
Výstup projektu Grundtvig - hlavní řešitel Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Virtual university of the third age (U3A)

W

e enlarged the offer of educational activities for seniors, where the existing U3A lectures at the
Faculty of Arts were supplied with a virtual U3A. The system stems from the Swedish model of so-called Study
circle, which supports active approach of the seniors to education both by the form of topic selection and
participation in material preparations, presentation of lectures, and creation of activities for students. The present
form-lectures are supplied with eCourses which include activities for students in a virtual classroom as well as
recorded lectures in MediaSite and numerous studying materials in various formats prepared by the tutor. For
more information about the project, please, visit http://setip.osu.cz.
Results of project Grundtvig - main solver Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
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Podpora studentů se speciálními potřebami

S

ystematicky se věnujeme i podpoře studentů se speciálními potřebami. Založili jsme Centrum
Pyramida, vybudovali školící středisko Centra Pyramida, nabízíme pedagogické, speciálně pedagogické,
informační, knihovnické a technické poradenství, zavedeme i poradenství psychologické. Poskytujeme
zapisovatelskou, asistenční a tlumočnickou službu a službu individuální výuky. Organizujeme vzdělávací aktivity
pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami a také vzdělávací aktivity formou seminářů, workshopů a
eLearningových kurzů pro zaměstnance s cílem vytvořit na Ostravské univerzitě inkluzívní prostředí. Aktivně
spolupracujeme na koncepci MŠMT „ Hodnocení kvality vysokých škol v oblasti zpřístupňování vysokoškolského
vzdělání uchazečům a studentům s těžkým zdravotním postižením“. Pro více informací o činnosti Centra
Pyramida navštivte stránky http://pyramida.osu.cz.
Výstup RP Integrace - hlavní řešitel Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Support of students with special needs

W

e systematically pursue the support of students with special needs. We established Centrum
Pyramida („ Pyramid” Center), created a training centre of Centrum Pyramida, and we offer pedagogical, special
pedagogical, informative, library, and technical consulting; we are going to introduce even psychological
consulting. We offer recording, assistant, and interpreting services as well as service of individual education. We
organise educational activities for applicants and students with special needs as well as educational activities in the
form of seminars, workshops, and eLearning courses for the employees in order to create inclusive environment at
the University of Ostrava. We actively cooperate on the MEYS conception „Hodnocení kvality vysokých škol v
oblasti zpřístupňování vysokoškolského vzdělání uchazečům a studentům s těžkým zdravotním postižením“
(Evaluation of university quality in the area of providing access to university education to applicants and students
with serious health impairment). For more information about the activities of Centrum Pyramida, please, visit
http://pyramida.osu.cz.
Programme Integration results - main solver Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

91

P

Rozpočet
Budget
I

řírodovědecká fakulta hospodařila v roce 2009
s celkovými příjmy ve výši 126,740 tis. Kč. Finanční
prostředky ve výši 104,942 tis. Kč byly fakultě přiděleny
z rozpočtu OU podle metodiky schválené AS OU. Další
finanční prostředky ve výši 21,586 tis. Kč byly jako
účelové finance poskytnuty řešitelům PřF jednotlivými
poskytovateli na řešení grantů a projektů.
Výdaje fakulty, snížené o podíl na nákladech
celouniverzitních zařízení (podíl na prioritách I a II),
byly použity na financování výdajů kateder a děkanátu,
financování provozu a správy budov, celofakultních a
ostatních výdajů fakulty.
Mezi katedry bylo v roce 2009 rozděleno 69,597
tis. Kč, a to podle pravidel schválených akademickým
senátem fakulty. Pravidla rozdělení finančních
prostředků na katedry odpovídají metodice MŠMT pro
financování VVŠ a metodice rozdělení rozpočtu OU.
Katedry financovaly ze svých příjmů všechny mzdové a
provozní výdaje spojené s jejich činností
vědeckovýzkumnou a pedagogickou.

n 2009, the total income of the Faculty of
Science totalled 126.740 thousand CZK. Financial
resources totalling 104.942 thousand CZK were
allocated to the faculty from the budget of the
University of Ostrava on the basis of methodology
approved by the AS UO. Other financial resources
totalling 21.586 thousand CZK were allocated as
targeted funds granted by individual providers to the
solvers at the FS to solve grants and projects.
The faculty expenditure, deduced by its share in
the overall university expenditure (in Priorities I and
II), was used to finance the expenditure of the
departments and dean’s office, operation and
maintenance of premises, overall university and faculty
expenditure.
In 2009, the departments divided out 69.597 thousand
CZK according to the rules approved by the AS FS. The
rules of the financial resources distribution to the
departments correspond to the UO budget
methodology as well as MEYS methodology on
financing public universities.
The departments’ income covered all wages and
salaries, and operational costs related to their scienceresearch and pedagogical activity.
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Tabulka 4. Příjmy (v tis. Kč)
Table 4. Income (thousands of CZK)

Tabulka 5. Výdaje (v tis. Kč)
Table 5. Expenditures (thousands of CZK)
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Obrázek 12. Struktura příjmů 2005-2009
Figure 12. Incomes structure 2005-2009

Obrázek 13. Struktura výdajů 2005-2009
Figure 13. Expenditures structure 2005-2009
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Obrázek 14. Struktura výdajů 2009
Figure 14. Expenditures structure 2009
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