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Slovo děkanky

Word of the Dean

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
je moderním a dynamickým vysokoškolským
pracovištěm. Je zřejmé, že na rozvoji fakulty
a na výsledcích dosažených v roce 2010 se podíleli
především její pracovníci a studenti - tímto bych jim
všem chtěla velice poděkovat.

The 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.

Těší nás, že zájem o studium na Přírodovědecké
fakultě OU neklesá. Je to jistě dáno i velmi rozmanitou nabídkou oborů biologických, fyzikálních,
chemických, geografických, ekologických, matematických a informatických v různých formách
a stupních studia. Na fakultě se připravují budoucí
odborníci, vědečtí pracovníci i učitelé základních
a středních škol.
Rozšířili jsme nabídku vzdělávacích aktivit pro seniory
a věnujeme se systematicky i podpoře studentů
se speciálními potřebami. Fakulta je již tradičním
pořadatelem vzdělávacích akcí pro veřejnost - i v roce
2010 realizovalo Centrum celoživotního vzdělávání
na PřF ve spolupráci s katedrami řadu zajímavých
kurzů.

We are glad that the interest in studying at the Faculty
of Science, University of Ostrava, does not decrease.
It is certainly due to a wide range of study fields
in biology, physics, chemistry, geography, ecology,
mathematics, and informatics in various forms and
levels of studies. The faculty prepares future experts,
researchers and teachers for primary and secondary
schools.
We enriched the offer of educational activities for
seniors and we also systematically devote to the
support of students with special needs. The faculty is
a traditional organiser of educational activities for
public - in 2010, the Centre for Lifelong Education at
the Faculty of Science realised numerous interesting
courses in cooperation with the departments.
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Our faculty is aware of the fact that without a quality
research it is not possible to offer quality education faculty staff participates in scientific and other
productive projects, we cooperate with numerous
workplaces within the Czech Republic and abroad.
It is positive that majority of the research directions at
the faculty is also considered as so-called main
research directions of the University of Ostrava.
The R&D outputs are primarily included in the
publication points and research reports - our faculty
staff achieved very good results in this field in 2010.
Our students are traditionally involved in solving
the faculty research tasks - such activities were
significantly supported by the university Student
grant competition or Student research conference,
which is a traditional opportunity for the students to
present their results. Our students successfully
represented our faculty at numerous competitions
held at other universities.

Jsme si na fakultě vědomi, že bez kvalitního výzkumu
nemůžeme realizovat kvalitní výuku - pracovníci
fakulty se podílejí na řešení vědeckých i dalších
tvůrčích projektů, spolupracujeme s řadou
výzkumných pracovišť nejen v České republice, ale i
v zahraničí. Je pozitivní, že většina výzkumných směrů
fakulty je současně považována za tzv. hlavní směry
výzkumu Ostravské univerzity. Výstupy z oblasti vědy
a výzkumu jsou zahrnuty především v rámci
publikačních výstupů - i v této oblasti dosáhli
pracovníci naší fakulty v roce 2010 velmi dobrých
výsledků.
Do řešení výzkumných úkolů jsou na fakultě již
tradičně zapojováni i studenti - tyto aktivity výrazně
podpořila i celouniverzitní Studentská grantová
soutěž či Studentská vědecká konference, která se
na naší fakultě stala již tradiční možností prezentace
výsledků. Studenti dobře reprezentovali fakultu
i na obdobných soutěžích pořádaných na jiných
vysokých školách.

The year 2010 witnessed enlargement of international cooperation - the number of foreign incoming
students and our students going abroad increased.
Teachers' mobility also increased - the faculty was
visited by a number of foreign specialists, primarily
within lecturing stays, while the faculty staff visited
a lot of foreign workplaces.

V roce 2010 se dále rozšířila i spolupráce se
zahraničím - zvýšil se jak počet studentů pobývajících
na zahraničních vysokých školách, tak počet studentů
přijíždějících studovat na naši fakultu. Rozvíjejí se
i mobility učitelů - fakultu navštívila řada
zahraničních odborníků především v rámci
přednáškových pobytů, pracovníci fakulty navštívili
mnoho zahraničních pracovišť.

We are pleased that the faculty workplaces
traditionally organise conferences - in 2010 it was
primarily the jubilee 20th Annual Vojtěch Jarník
International Mathematical Competition. Apart from
the already established events, the faculty witnessed
a number of lectures and seminars with participation
of distinguished experts both from the Czech
Republic and abroad.

Těší nás, že pracoviště fakulty jsou již tradičními
pořadateli konferencí - v roce 2010 k nim patřil
především jubilejní 20. ročník mezinárodní studentské
matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka. Kromě této
již tradiční akce se na fakultě uskutečnila řada
přednášek a seminářů, a to i za účasti významných
odborníků z ČR a ze zahraničí.

As far as organisational and managing area is
considered, there were no significant changes in the
organisational structure of the faculty. We mainly
focused on the quality of the realised activities.
We are pleased that in 2010 the faculty management
could reward quality work of its students in the form
of scholarship as well as of its pedagogues in the form
of extra bonuses.

V oblasti organizační a řídící nedošlo k žádným
významným změnám v rámci organizační struktury
fakulty. Soustředili jsme se především na zvyšování
kvality realizovaných činností. Těší nás, že vedení
fakulty mohlo v roce 2010 ocenit kvalitní práci jak
svých studentů formou stipendií, tak svých pedagogů
formou mimořádných odměn.
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We are trying to update the public about our
activities more and more. The main information
source is the faculty web site, which is gradually
changing into a dynamic information medium.
There was more information about the faculty in the
press. Cooperation with our graduates is also
becoming more intensive. The faculty staff took part
in numerous events popularising natural sciences
among students of primary and secondary schools let's mention a very successful event Chemie
na hradě aneb Chemie - život je (Chemistry at the Castle
alias Chemistry is Life).

Snažíme se mnohem více informovat veřejnost
o aktivitách fakulty. Hlavním informačním zdrojem
jsou webové stránky fakulty, které se postupně mění
v dynamické informační médium. Zvýšil se počet
informací o fakultě v tisku. Postupně se rozvíjí i
spolupráce s našimi absolventy i jejich zaměstnavateli.
Pracovníci fakulty se podíleli na řadě akcí
popularizujících přírodní vědy mezi žáky základních
a středních škol - za všechny uveďme velmi úspěšnou
akci Chemie na hradě aneb Chemie - život je.
Jak jsem již uvedla v úvodu, považujeme svou
Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity
v Ostravě za moderní dynamické vysokoškolské
pracoviště. Toto tvrzení dokumentují fakta
v předložené výroční zprávě - 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, dean

Dana Kričfaluši, děkanka
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Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě se představuje
Faculty of Science at the University of Ostrava presents
Ostrava!!!
Ostrava, 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.
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.
Na jednoho obyvatele města připadá 30 m2 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.
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.
Ostrava, 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.
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.
There is 30 m2 of greenery per inhabitant. The City of Ostrava has thirty listed trees. There are more 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.
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 v Ostravě a její fakulty
University of Ostrava and its faculties
Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991. V současné době Ostravskou univerzitu
v Ostravě tvoří fakulta Filozofická, Pedagogická, Přírodovědecká, Umění, Lékařská a Sociálních studií.
Univerzita má dva vědecké ústavy: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a Evropský výzkumný institut
sociální práce.
Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě je prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
The University of Ostrava was established on 28 September 1991. Currently the University of Ostrava consists
of Pedagogical Faculty, Faculty of Arts, Science, Fine Arts, Medicine, 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.
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Kde nás najdete/Where to find us
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
Ostrava
701 03
telefon/phone number: +420 597 092 100, +420 738 512 100
fax: +420 596 120 478

Budova A/Building A
Adresa/Address
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava

Budova C/Building C
Adresa/Address
30. dubna 22
701 03 Moravská Ostrava

Budova L/Building L
Adresa/Address
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
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Lidé/People
V roce 2010 pracovalo na Přírodovědecké fakultě
11 profesorů, 29 docentů, 64 odborných asistentů
a 4 vědečtí pracovníci. Jedná se o přepočtené stavy,
vztáhnuté na celý rok. Zatímco počet profesorů
a docentů neklesá, je potěšitelné, že na PřF OU
přibývá mladých akademických pracovníků
s vědeckou hodností.

In 2010, the Faculty of Science had 11 professors,
29 associate professors, 64 assistant professors and
4 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.

V roce 2010 byli nově jmenováni docenty:

Newly appointed associate professors:

doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
katedra fyziky

doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Department of Physics

doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
katedra chemie

doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Department of Chemistry

120
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40
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Profesoři/Full professors

0
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Docenti/Associate professors
Odborní asistenti/Assistent professors

Vědečtí pracovníci/Scientific workers
Asistenti/Assistents

Vědečtí pracovníci/Scientific workers

Odborní asistenti/Assistent professors
Docenti/Associate professors
Profesoři/Full professors
Obrázek 1.
Kvalifikační struktura akademických pracovníků v období 2006-2010
Figure 1.
Qualification structure of the Faculty employees 2006-2010

Obrázek 2.
Kvalifikační struktura akademických pracovníků v roce 2010
Figure 2.
Qualification structure of the Faculty employees in 2010
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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. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Tajemnice fakulty
Financial manager
Ing. Lenka Káňová

11

Organizační struktura děkanátu
Organization Diagram of the Dean´s Office
Děkanka

Sekretariát
děkanky

Proděkanka pro studium
a celoživotní vzdělávání
Studijní
oddělení

Proděkan pro
vědu a vnější vztahy

Tajemnice
fakulty

Oddělení pro
vědu a vnější vztahy

Ekonomické
oddělení

Oddělení
cizích jazyků

Personální
oddělení

Centrum
celoživotního vdělávání

Technicko - správní
oddělení

Institut ekonomie
a managementu

Oddělení pro
podporu projeků

Dean

Dean's office

Vice-Dean for Studies
and Lifelong Education
Study
Department

Vice-Dean for Research
and External Relations

Faculty
Secretary

Department for Research
and External Relations

Economic
Department

Language
Department

Personnel
Department

Centre for
Lifelong Education

Operational - Technical
Department

Institute of Economics
and Management

Department
of Project Support
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Akademický senát/Academic Senate
AS PřF OU je samosprávným orgánem Přírodovědecké fakulty a jeho členové jsou voleni akademickými
pracovníky fakulty 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.
The AS, FS UO, is an independent body of the Faculty of Science and its members are elected by academic
staff of the faculty for three years. The members of the present senate were elected in regular elections held
on 23rd and 24th 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
Mgr. Zuzana Rybková
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
katedra chemie/Department of Chemistry
th
(z funkce senátora odstoupil k 30. 11. 2010/resigned from the function of a senator on 30 November 2010)
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
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
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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
(členství Petra Fojtíka skončilo jeho úspěšným absolvováním magisterského studia Politické a kulturní
geografie v srpnu 2010/membership of Petr Fojtík ended by his successful graduation from the master study
programme of Political and Cultural Geography in August 2010)
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
(Eva Salamonová odstoupila z funkce senátorky ze studijních důvodů v srpnu 2010/Eva Salamonová resigned
form the function of a senator due to study reasons in August 2010)
Mgr. David Sikora
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Bc. Petra Srnová
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Bc. Adam Soustružník
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
(členství od září 2010 jako náhradník za Petra Fojtíka/membership as a substitute for Petr Fojít since
September 2010)
Lucie Ruppenthalová
Katedra chemie/Department of Chemistry
(členství od září 2010 jako náhradník za Evu Salamonovou/membership as a substitute for Eva Salamonová
since September 2010)

Na svém prvním zasedání ve svém volebním období se AS PřF sešel 16. března 2009 a zvolil si předsednictvo.
V roce 2010 došlo v předsednictvu ke změně jednatele a předsedy studentské komory.
The first meeting in the new electoral period of the AS FS took place on 16th March 2009 and the senate
elected its board. In 2010 there was a change of the secretary and the chairman of students' chamber.
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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 (do srpna 2010/till August 2010)
Bc. Petra Srnová (od října 2010/since August 2010)
Jednatelka/Secretary
Bc. Petra Srnová (do srpna 2010/till August 2010)
Mgr. Tomáš Hoch (od září 2010/since August 2010)

V roce 2010 zasedal akademický senát Přírodovědecké fakulty celkem desetkrát. V první polovině roku se
zabýval především schvalováním rozpočtu fakulty, kontrolou hospodaření fakulty za uplynulý kalendářní rok,
kontrolou činnosti oddělení pro podporu a řízení projektů a problematikou projektových režií. Činnost
senátu v druhé polovině roku 2010 byla určována především tím, že končilo funkční období stávající děkanky
paní docentky Dany Kričfaluši a bylo nutné vyhlásit volby na nového kandidáta na děkana. Senát uspořádal
k této příležitosti shromáždění akademické obce fakulty, na němž přednesla znovukandidující stávající paní
děkanka svoji představu o dalším směřování fakulty. Na listopadovém zasedání pak byla doc. PaedDr. Dana
Kričfaluši, CSc. senátem schválena jako kandidát pro jmenování rektorem do funkce děkana pro volební
období 2011 - 2015. Činnost senátu v roce 2010 byla zakončena prosincovým zasedáním, na němž projednával
a schvaloval úpravu vnitřních předpisů fakulty v souvislosti se vznikem nového fakultního výzkumného centra.
The AS FS was gathered ten times during 2010. The first half of the year concerned approving the budget,
checking economic administration of the faculty for the previous year, checking the activity of the
department for project support, and dealing with the issue of project overheads. The activity of the senate
in the second half of the year was focused on the closing part of the electoral period of the dean, Doc. Dana
Kričfaluši, and it was necessary to announce new elections for a new candidate. The senate gathered
the faculty academia, where the present dean, standing for the office again, presented her vision of future
direction of the faculty. In November, doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. was approved as a candidate to
be appointed by the rector into the function of a dean for electoral period 2011 - 20115. The activity of the
senate was closed up by a December meeting, which had on its agenda negotiating and approving
modification of internal regulations of the faculty in relation to the newly created faculty research centre.

15

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. 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
doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
proděkan pro vědu a vnější vztahy/Vice-Dean for Research and External Relations
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. Vladimír Špunda, CSc.
katedra fyziky/Department of Physics
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 2010 zasedala Vědecká rada PřF OU v Ostravě dvakrát - dne 14. června a 29. listopadu. Členové
vědecké rady také dvakrát hlasovali formou korespondenčního hlasování o souhlasu s podáním žádostí
akreditační komisi o prodloužení platnosti akreditace studijních programů, a to ke dni 3. března a 5.
listopadu.
The Academic Board of the FS UO met twice in 2010, on 14th June and on 29th November 2010. The members
of the Academic Board voted altogether two times in the form of an electronic distant vote about the consent
with the submission of applications to the accreditation committee - on 3rd March and 5th November 2010.
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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. Vladimír Špunda, CSc.
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: prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
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
Oddělení pro podporu projektů/Department of project support
vedoucí oddělení/head of department: Bc. Lukáš Straňák
Ekonomické oddělení/Economic department
Personální oddělení/Personnel department
Bc. Šárka Gazdová
Provozně-technické oddělení/Operational-technical department
vedoucí oddělení/head of department: Jan Kyjovský
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Studium/Studies
Studijní programy a obory/Study programmes and fields
Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě měli v roce 2010 studenti možnost studovat
ve 26 bakalářských, 36 navazujících magisterských a 20 magisterských akreditovaných studijních oborech
pod celkem 27 studijními programy. Z toho 15 studijních oborů lze studovat také v kombinované formě
studia, jeden v distanční formě studia. Postgraduální studia mohli studenti realizovat v 8 odborných oblastech
v rámci 5 akreditovaných doktorských studijních programů.
In 2010, the Faculty of Science at the University of Ostrava offered its students to study in 26 bachelor,
36 follow-up master, and 20 master accredited study fields in 27 study programmes. 15 study fields can also
be studied in a combined form and one in a distant form of studies. Post-gradual studies were available
in 8 specialised areas within 5 accredited doctoral study programmes.

Studijní programy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2010
Název
studijního programu

Název
studijního oboru

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

Bakalářské studijní obory
Matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Chemie
Chemie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Ekologie a ochrana prostředí
Fyzika
Aplikovaná fyzika

Matematika (dvouoborové)
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikovaná matematika
Matematické a počítačové metody zpracování informací
Investiční poradenství
Fyzická geografie a geoekologie
Politická a kulturní geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Kartografie a geoinformatika
Geografie (dvouoborové)
Geografie a regionální rozvoj
Chemie
Chemie (dvouoborové)
Systematická biologie a ekologie
Aplikovaná ekologie
Experimentální biologie
Biologie (dvouoborové)
Ochrana a tvorba krajiny
Fyzika (dvouoborové)
Biofyzika
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Informatika
Informatika

Měření a počítačová prezentace dat
Počítačové modelování ve fyzice
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Informatika
Informatika (dvouoborové)

3
3
3
3
3
3

P
P
P, K
K, D
P
P, K

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

Navazující magisterské studijní obory
Aplikovaná fyzika
Applied Physics
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Geografie
Chemie
Chemie
Chemie
Chemie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Ekologie a ochrana prostředí
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Informatika
Fyzika
Fyzika
Matematika
Matematika
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy
Učitelství pro základní školy

Biofyzika
Computer Modeling in Physics and Mechanics
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikovaná matematika
Matematické a počítačové metody zpracování informací
Fyzická geografie a geoekologie
Politická a kulturní geografie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Učitelství geografie pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství geografie pro střední školy (jednooborové)
Geografie a regionální rozvoj
Fyzikální chemie povrchů
Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové)
Analytická chemie pevné fáze
Systematická biologie a ekologie
Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství biologie pro střední školy (jednooborové)
Experimentální biologie
Ochrana a tvorba krajiny
Matematická informatika
Matematická informatika
Informační systémy
Informační systémy
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro střední školy (jednooborové)
Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství fyziky pro střední školy (jednooborové)
Učitelství matematika pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství matematika pro střední školy (jednooborové)
Učitelství fyziky pro základní školy (dvouoborové)
Učitelství geografie pro základní školy (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro základní školy (dvouoborové)
Učitelství informatiky pro základní školy (jednooborové)
Učitelství biologie pro základní školy (dvouoborové)
Učitelství chemie pro základní školy (dvouoborové)
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Magisterské studijní obory
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Geografie
Geografie
Geografie
Ekologie a ochrana prostředí
Informatika
Informatika
Učitelství pro základní školy

Učitelství pro střední školy

Aplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
Učitelství matematiky pro střední školy (dvouoborové)
Geografie
Politická a kulturní geografie
Učitelství geografie pro střední školy
Ochrana a tvorba krajiny
Informatika a výpočetní technika - informační systémy
Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství výpočetní techniky pro základní skoly
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství biologie pro základní školy
Učitelství geografie pro základní školy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy

5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

3,4
4
3
3,4
4
3
3,4
3,4
3
3
3
4
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
P, K

Doktorské studijní obory
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Aplikovaná matematika
Applied Mathematics
Geografie
Geografie
Informatika
Aplikovaná fyzika
Specializace v pedagogice

Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika **)
Applied Mathematics
Aplikovaná algebra
Aplikovaná algebra **)
Applied Algebra
Fuzzy modelování
Fuzzy Modelling
Environmentální geografie
Politická a kulturní geografie
Informační systémy
Biofyzika
Teorie vzdělávání ve fyzice *)

*) 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 2010
Field
of study

Study
programme

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

Bachelor study programmes
Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Geography
Geography
Geography
Geography
Chemistry
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

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
Chemistry (in a combination of two subjects)
Systematic Biology and Ecology
Applied Ecology
Experimental Biology
Biology (in a combination of two subjects)

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

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

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)

3
3
3
3
3

P
P, K
P
P
P

3
3
3
3

P, K
K, D
P
P, K

Master study programmes following bachelor study programmes
Applied Physics
Applied Physics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics

Biophysics
Computer Modeling in Physics and Mechanics
Applied Mathematics for Economics
Applied Mathematics
Mathematical and Computer Methods of Data Processing
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2
2
2
2
2

P
P
P
P
P

Geography
Geography
Geography
Geography
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
Physics
Mathematics
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

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
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
Teaching for Secondary School - Physics
(in a combination of two subjects)
Teaching for Secondary School - Physics
Teaching for Secondary School - Mathematics
(in a combination of two subjects)
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)
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2
2
2

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

2
2
3
2
3

P
P
P
P, K
P, K

2
2

P
P

2
2

P
P

2
2

P
P

2

P

2

P

2
2

P
P

2

P

2

P

Master study programmes
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Geography
Ecology and Environmental
Protection
Information Science
Information Science
Teaching for Primary School

Teaching for Secondary
School

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 *)

5
5

P
P

5
5
5
5

P
P
P
P

5

P

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 - Biology
Teaching for Primary School - Geography

5

P

5
4
4
4
4
4

P
P
P
P
P
P

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

3,4
4
3
3,4
4
3
3,4
3,4
3
3
3
4
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
P, K

Doctoral study programme
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Applied Mathematics
Geography
Geography
Information Science
Applied Physics
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
Biophysics
Theory of Education in Physics*)

*) 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 form of study (D).
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Počty zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech
Numbers of enrolled students in invididual study programmes
Bachelor
B1101
B1103
B1301
B1407
B1501
B1601
B1701
B1702
B1801
B1802

Master
M1103
M1301
M1601
M1801
M7503
M7504
N1101
N1103
N1301
N1407
N1501
N1601
N1701
N1702
N1801
N7503
N7504

Ph.D.
P1103
P1301
P1702
P1801
P7505

Matematika/Mathematics
Aplikovaná matematika/Applied mathematics
Geografie/Geography
Chemie/Chemistry
Biologie/Biology
Ekologie a ochrana prostředí/Ecology and Environmental protection
Fyzika/Physics
Aplikovaná fyzika/Applied physics
Informatika/Computer science
Aplikovaná informatika/Applied computer science
Celkem/Summary

2006
6
91
359
93
256
60
9
18
139
190
1221

2007
11
84
350
104
304
67
14
15
163
241
1353

2008
13
98
377
94
312
75
17
9
124
199
1318

2009
6
97
422
100
361
77
21
5
97
231
1417

2010
15
103
469
133
340
66
27
14
85
368
1620

Aplikovaná matematika/Applied mathematics
Geografie/Geography
Ekologie a ochrana prostředí/Ecology and Environmental protection
Informatika/Computer science
Učitelství ZŠ/Teaching for primary school
Učitelství SŠ/Teaching for secondary school
Matematika/Mathematics
Aplikovaná matematika/Applied mathematics
Geografie/Geography
Chemie/Chemistry
Biologie/Biology
Ekologie a ochrana prostředí/Ecology and Environmental protection
Fyzika/Physics
Aplikovaná fyzika/Applied physics
Informatika/Computer science
Učitelství ZŠ/Teaching for primary school
Učitelství SŠ/Teaching for secondary school
Celkem/Summary

2006
55
102
10
39
56
91
0
25
80
3
39
8
3
13
65
0
0
589

2007
35
69
3
26
36
59
1
43
149
13
52
16
6
14
84
0
3
609

2008
20
43
1
17
13
41
4
41
153
17
55
22
3
12
89
0
2
533

2009
14
26
1
5
11
19
4
34
154
17
65
28
4
16
101
3
0
502

2010
2
11
0
1
2
4
12
34
155
31
90
37
10
13
104
2
0
508

Aplikovaná matematika/Applied mathematics
Geografie/Geography
Aplikovaná fyzika/Applied physics
Informatika/Computer science
Specializace v pedagogice/Specialization - pedagogy
Celkem/Summary

2006
29
31
0
19
21
100

2007
28
34
0
19
24
105

2008
25
43
0
21
23
112

2009
29
44
1
32
18
123

2010
28
51
1
30
11
121
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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 2006-2010
Figure 4.
Numbers of students in fieds of study 2006-2010
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Obrázek 5.
Počty studentů v jednotlivých vědních oborech v roce 2010
Figure 5.
Numbers of students in fields of study in 2010

Obrázek 6.
Počty absolventů v jednotlivých studijních programech
Figure 6.
Numbers of graduates in invididual study programmes
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2010

Mezi nevýznamnější počiny fakulty v oblasti studia patří získání akreditace nových studijních programů, oborů
či forem studia.
The most significant achievement of the faculty in the area of studies was acquiring accreditation of new study
programmes, fields, or forms of studies.
V roce 2010 získala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě akreditaci nového doktorského
studijního oboru Biofyzika pod studijním programem Aplikovaná fyzika a akreditaci doktorského studijního
oboru Fuzzy modelování se standardní dobou studia - 4 roky. Současně se podařilo získat prodloužení
platnosti akreditace všech stávajících oborů, kterým v roce 2010 předchozí akreditace končila.
In 2010, the Faculty of Science acquired accreditation of a new doctoral study field Biophysics under the study
programme Applied physics, and accreditation of doctoral study field Fuzzy modeling in the standard period
of study - 4 years. In addition, all present study fields whose validity was to come to their end in 2010 were
re-accredited.
V roce 2010 studovalo na PřF celkem 2249 studentů, z toho 1620 v bakalářských studijních oborech,
508 v magisterských studijních oborech a 121 v doktorských studijních oborech. V kombinované formě studia
studovalo celkem 359 studentů, v distanční formě studia 132 studentů. Úspěšně ukončilo své studium celkem
452 studentů.
In 2010, the FS had 2249 students in total, 1620 of whom in the bachelor study fields, 508 in the master study
fields, and 121 in the doctoral study fields. 359 students belonged to the combined form of studies, 132 to the
distant form. 452 students successfully graduated.
Fakulta se každoročně snaží ohodnotit studenty za vynikající studijní výsledky. V roce 2010 byla z prostředků
stipendijního fondu fakulty vyplacena prospěchová stipendia v celkové výši 432 500 Kč a mimořádná stipendia
za vynikající studijní výsledky ve výši 130 000 Kč.
Every year, the faculty tries to reward its students for their exceptional study results. In 2010, the scholarship
fund of the faculty paid out merit scholarship totalling 432 500 CZK and extra scholarship for their
exceptional study results totalling 130 000 CZK.
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Obrázek 7.
Mobility v rámci programu Erasmus
Figure 7.
Erasmus mobility
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Studenti mají možnost v rámci svého studia vycestovat do zahraničí s využitím některého z programů na
podporu 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 zaměstnaců VŠ
Organizace mobilit
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

V roce 2010 měla PřF OU uzavřeno 72 bilaterálních smluv, na základě kterých na studijní pobyty nebo
pracovní stáže vyjelo celkem 55 studentů a bylo přijato 36 studentů ze zahraničních partnerských univerzit.
Nejoblíbenější destinace našich studentů byly Španělsko (12 studentů), Skandinávské země - Švédsko (4),
Finsko (3), Dánsko (3); Portugalsko (7), Německo (4).
Výjezdy 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 2010 bylo na tento účel vyplaceno ze stipendijního fondu fakulty
329 640 Kč.
In 2010, the FS UO had 72 concluded bilateral contracts which provided the basis for student scholarships
and traineeships abroad of 55 students and 36 foreign university students were accepted. The most favourite
destination of our students is Spain (12 students), Scandinavia - Sweden (4), Finland (3), Denmark (3);
Portugal (7), Germany (4).
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 2010, the scholarship fund of the faculty paid out on this purpose 329 640 CZK.
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Výzkum a vývoj (VaV)/Research and Development (R&D)
Hlavní směry výzkumu/Main research directions
Na PřF OU probíhá výzkum v několika oblastech, které navazují na hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity
v Ostravě. Uvádíme hlavními směry výzkumu a jejich hlavní představitele (řazeno abecedně).
The 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).

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 postcommunist
region of Eurasia
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
prof. RNDr. Robert Ištok, CSc.
Chemická fyzika/
Chemical physics
doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Mgr. František Karlický, Ph.D.
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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.
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/R&D funding
Zdroje pro financování výzkumu a vývoje je možné rozdělit do tří základních skupin:
1. Vědecké projekty - prostředky jsou poskytovány na základě oponentních (výběrových) řízení od
poskytovatelů (tradičně Grantová agentura ČR, Grantová agentura AV, ministerské programy).
2. Specifický výzkum VŠ - prostředky poskytovány VŠ na základě výsledků VaV v předchozích letech.
3. Neveřejné zdroje - například uzavřené hospodářské smlouvy.
Resources for R&D funding can be divided into three basic groups:
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. University targeted research - resources are granted to the university on the basis of R&D results
in previous years.
3. Private resources - e.g. concluded economic contracts.

tis. Kč/thousands of CZK
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Obrázek 8.
Financování výzkumu a vývoje 2006-2010
Figure 8.
Financing of R&D 2006-2010
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tis. Kč/thousands of CZK

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006

2007

2008

ESF/ESF projects

2009

2010

FRVŠ/FRVŠ projects

Obrázek 9.
Dotace na rozvojové projekty 2006-2010
Figure 9.
Development project subsidies 2006-2010

Obrázek 9 ukazuje na objem financí získaných na rozvoj fakulty a jejich oborů. Jedná se především o projekty
Evropského sociálního fondu (ESF) a projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ).
Figure 9 shows the volume of funds acquired to develop the faculty and its fields. It primarily concerns
projects of the European Social Fund (ESF) and the Fund for Development of Universities (Fond rozvoje
vysokých škol; FRVŠ).
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Vědecko výzkumné projekty (CEP)/R&D projects
Níže je uveden seznam všech projektů, které byly v roce 2010 na PřF řešeny (akademičtí pracovníci PřF OU
byli řešiteli či spoluřešiteli).
See below a list of all projects which were dealt with at the FS in 2010 (academic staff of the FS UO were
solvers and co-solvers).
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
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

203

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?

102

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

190

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

551

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

311

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

84

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

FR-TI1/246
doc. 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
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1567

ME10121
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Vývoj frikčních kompozitů pro brzdová obložení šetrných k životnímu prostředí/
Development of friction composites for brake-shoe lining friendly to the environment

358

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.
970
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
ABCBU55-07
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
1089
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
ME09017
Diofantické aproximace nekonečných řad/
Diophantine approximation of infinite series

doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.

41

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

307

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)

429

GA406/09/P181
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
163
Využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými potřebami/
Use of information and communication technology to improve communication abilities of children with special needs
GA522/09/0468
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
1012
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
P209/10/0309
doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.
770
Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd
a jejich předpolí/Effect of historical climatic and hydrometeorological extremes on slope and fluvial processes in the Western
Beskydy Mts. and their forefield
GA201/09/0981
Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů/
Global analysis and the geometry of fibred spaces

prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

995

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

55

MEB 041005
Finsler structures and calculus of variations

prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

42

MEB 0810005
Globální analýza na varietách/
Global analysis on variations

prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
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ESF projekty/ESF projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
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
CZ.1.07/2.2.00/07.0306
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor/
Technology and economic knowledge for European Research Area

3036

810

CZ.1.07/2.3.00/09.0197
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
843
Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji/
Strengthtening of competitive advantages in research and development of information technology in Moravian-Silesian Region
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

441

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

715

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

981

CZ.1.07/2.4.00/12.0062
BioNet Centrum/
BioNet Centre

611

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

CZ.1.07/2.3.00/09.0046
RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Moderní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii/
Modern biophysical methods: advanced education and training in experimental biology

909

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

795

CZ.1.07/2.2.00/07.0327
Bc. Gabriela Burianová
Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO/
Systém of further specialised and pedagogical training of the VŠB-Technical University of Ostrava staff

281

CZ.1.04/5.1.01/12.00069
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
108
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
CZ.1.07/2.2.00/15.0456
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce/
Competences of the Univesrity of Ostrava graduates focused on opportunity equality on the labour market
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Rozvojové projekty/Development projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
RP MŠMT 2010
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě/
Integration of students with special needs into the studies at the University of Ostrava
RP MŠMT 2010
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Vytváření podmínek pro hodnocení a zvyšování kvality hlavních činností/
Creating conditions for assessing and increasing quality of the primary activities

2174

948

RP MŠMT 2010
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
375
Příprava studijního programu Service Science, Management and Engineering (Zákaznické služby, řízení a tvorba SW)/
Preparation of the study programme Service Science, Management and Engineering (Customer services, SW management and
creation)
RP MŠMT 2010
Virtuální univerzita třetího věku/
Virtual University of the Third Age

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

RP MŠMT 2010
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů/
Support of education in scientific, mathematical and information fields of study
RP MŠMT 2010
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
European Master in Science and Technology:
specialization Computer Modelling in Psysics and Mechanics

36

669

1100

218

Hospodářské smlouvy/Economic contracts
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
HS_HBZS
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
396
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)
SP/2F2/98/07
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

85

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

50

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

1080

HS
doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
36
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
OBJ_Hyundai
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
72
Monitoring výskytu nepůvodních invazivních nebo expanzivních druhů rostlin na nezpevněných plochách v areálu společnosti
Hyundai Motor manufacturing Czech s.r.o./Monitoring occurence of not-original invasive or expansive types of plants on
unpaved surfaces within the area of Huindai Motor manufacturing Czech s.r.o.

37

Zahraniční projekty/Foreign projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
NO/08/LLP-LdV/TOI/131013
Mgr. Libor Koníček, PhD.
70
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
142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.
ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education

34

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

470

7E09074
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Shrink Smart - Governance of shrinkage within a European context MŠMT

196

B/CZ0046/3/0001
Workshop participation

doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.

90

Projekty SMO, MSK/SMO, MSK projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
SMO_Chemie na Hradě
Chemie na Slezskoostravském hradě 2010/
Chemistry at the Silesian-Ostravian Castle 2010

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

MSK
22. sjezd České geografické společnosti/
22nd congress of the Czech Geographical Society

Mgr. Monika Šumberová

OSTRAVA
Chemie na Slezskoostravském hradě IV/
Chemistry at the Silesian-Ostravian Castle IV

doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

OSTRAVA
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Podpora 20. mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu Vojtěcha Jarníka na Ostravské univerzitě v Ostravě/
th
Support of the 20 Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition at the University of Ostrava
MS kraj
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010/
Support of R&D in the Moravian-Silesian region 2010

38

35

100

70

100

43

FRVŠ
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
FRVŠ 13/2010
Inovace laboratoře texturních parametrů/
Innovation of the laboratory of texture parametres

doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

FRVŠ 2330/2010
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Učebna pro výuku multimediálních aplikací a jazyků/
Laboratory for education of multimedia applications and languages

1750

1740

FRVŠ 42/2010
Technická matematika zajímavě/
Technical mathematics attractively

RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

177

FRVŠ 24/2010
Programovací jazyky a překladače/
Programming languages and compilers

doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.

106

FRVŠ2 2495/2010
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Podpora nepřímých výukových forem biologie na Ostravské univerzitě: expozice hmyzu jako nástroj k zefektivnění studia
invertebratologických disciplín/Support of indirect forms of education of biology at the University of Ostrava: exhibition
of insect as a tool to make the of invertebratology discilines effective

122

FRVŠ 2480/2010
Inovace praktika Základů ekotoxikologie/
Innovation of the practice Basics of ecotoxicology

114

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

FRVŠ 1737/2010
RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Antropologie 2 a dalších předmětů zaměřených na lidskou anatomii
a fyzickou antropologii/Innovation and quality incresing in the subejct Anthropology 2 and other subjects
focused on human anatomy and physical anthropology

101

FRVŠ 2330/2010
Praktikum z obecné zoologie/
Practice from general zoology

RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

145

FRVŠ 2426/2010
Vybrané oblasti matematiky zajímavě/
Selected areas of mathematics attractively

RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

125

39

Výsledky VaV, publikační body/R&D results, publications points

body/points

Výsledkem badatelské činnosti akademických pracovníků jsou mimo jiné odborné články, monografie,
přednášky na konferencích, výsledky s právní ochranou a mnoho dalších. Tyto výstupy mají dle metodiky Rady
pro vědu, výzkum a inovace své konkrétní bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení za rok 2010 ještě není
přesně známo, proto uvádíme v následujícím přehledu body za období 2005-2009. Z uvedeného grafu je zcela
zřejmý rostoucí trend kvalitních publikací.
The results of the academic staff research activity are,
among others, articles, monographs, conference
lectures, legally protected results, and others. Based
1600
on the methods of the R&D Council, these outputs
1400
have their concrete point rating. The 2010 rating has
1200
not been released yet, therefore the following
1000
overview shows points from the period 2005-2009.
The graph clearly shows an increasing trend of
800
quality publications.
600
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Obrázek 10.
Výsledky VaV 2005-2009
Figure 10.
Results of R&D 2005-2009

Studentská grantová soutěž/Student grant competition
V roce 2010 byl formou studentské grantové soutěže (SGS) podpořen výzkum studentů magisterských
a doktorských studijních programů. Na základě výsledků oponentního řízení byly fakultní komisí a následně
Radou SGS vybrány projekty, jejichž přehled uvádí následující tabulka. Po ukončení řešení projektů prošly
tyto závěrečným oponentním řízením, na kterém bylo konstantováno, že všechny projekty byly hodnoceny
jako úspěšné.
In 2010, research of students in master and doctoral study programmes was supported by the Student
research competition. Based on the results of the opponent report, the faculty committee and then
the Council of the Student research competition selected projects listed in the table below. Having
the projects been finished, they were a subject to the final opponent procedure which stated that that all
projects were assessed as successful.
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Projekty Studentské grantové soutěže
Student grant competition students projects
Katedra
Department

Řešitel
Solver

Finance (tis. Kč)
Subsidy (thousands of CZK)

Název projektu/Project name
KBE/Department of Biology and Ecology
Mgr. Zuzana Rybková
Hodnocení environmentální toxicity polutantů a možnosti jejich bioremediace/
Assessment of environmental toxicity of pollutants and possibilities of their bioremediation

218

KBE/Department of Biology and Ecology
Potravní strategie bryofágního hmyzu/
Food strategy of bryophagy insects

RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

218

KBE/Department of Biology and Ecology
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Aktualizace Červeného seznamu rostlin a mechorostů Moravskolezského kraje/
Updating the red list of plants and bryophytes of the Moravian-Silesian region

210

KCH/Department of Chemistry
doc. RNDr.Václav Slovák, Ph.D.
Zrychlení přípravy uhlíkatých aerogelů pro sorpční aplikace/
Accelerating preparation of carbon aerogels for sorption applications

194

KFG/Department of Physical Geography and Geoecology
doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
661
Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (komparace morfologických odezev tektonicky
vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří)/Deep slope deformations and their impact on fluvial
morphosystems (comparison of morphological responses of tectonically elevated ranges of the Outer Western Carpathian
Mountains and the Crimean Mountains)
KFY/Department of Physics
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Ochranné mechanismy asimilačního aparátu vyšších rostlin aktivované při různých klimatických podmínkách/
Protective mechanisms of assimilation apparatus of higher plants activated by various climatic conditions

362

KFY/Department of Physics
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
270
Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu výpočetní chemické fyziky s mezinárodně
srovnatelnou úrovní/Strengthening professional profiling of master students by their involvement in the research
of computational chemical physics at internationally comparable level
KFY/Department of Physics
RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Návrh a ověření výzkumných úloh pro žáky ZŠ a SŠ s podporou ICT/
Design and verification of research tasks for students of primary and secondary school using ICT

270

KSG/Department of Human Geography and Regional Development
Analýza diverzity rozvojových diskurzů v Irské republice/
Analysis of the diversity of development discourses in Ireland

99.7

Mgr. Jana Hasalová

KSG/Department of Human Geography and Regional Development RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje/
Analysis and evaluation of regional and local governance of socio-economic development

41

286

KSG/Department of Human Geography and Regional Development prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Separatistické konflikty kavkazské oblasti v geopolitických souvislostech/
Separatist conflicts in the region of Caucasus in geopolitical relations

100.3

KSG/Department of Human Geography and Regional Development prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Geopolitické a geoekonomické procesy v prostoru Střední Asie a Ruska/
Geopolitical and geoeconomic processes in the region of Central Asia and Russia

90

KSG/Department of Human Geography and Regional Development doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
43
Rozdíly v percepci geografického prostoru sousedních zemí v učebnicích geografie pro střední školy na příkladu Česka,
Slovenska a Polska/Differences in perceiving geographical region of the neighbouring countries in the textbooks of geography
on the examples of the Czech Republic, Slovana and Poland
KSG/Department of Human Geography and Regional Development Mgr. Kateřina Rudincová
Mezinárodní postavení Somalilandu a perspektivy uznání jejich státnosti/
International position of Somaliland and prospectives of recognition of their statehood

96

KMA/Department of Mathematics
prof. Irina Perfiljeva, CSc.
Možnosti využití F-transformace v řešení úloh zpracování obrazu/
Possibilities of using F-transformation when solving image processing tasks

279

KMA/Department of Mathematics
Moderní metody soft computingu a jejich aplikace/
Modern methods of soft computing and their application

RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

278

KMA/Department of Mathematics
Výzkum v oblasti analytické a aditivní teorie čísel/
Development in the area of analytical and additive theory

doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.

394

KMA/Department of Mathematics
Geometrická mechanika/
Geometric mechanics

prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

197

KIP/Department of Informatics and Computers
Softwarový nástroj pro fuzzy modelování/
Software tool for fuzzy modeling

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

141

KIP/Department of Informatics and Computers
Formální prezentace sématicky strukturovaných znalostí/
Formal representation of semantically structured information

prof. RNDr. Alena Lukasová,CSc.

95

KIP/Department of Informatics and Computers
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Adaptace a personalizace nad doménou výuky funkcionálního programování/
Adaptation and personalisation over the domain of functional programming

85

KIP/Department of Informatics and Computers
Adaptivní varianty algoritmu diferenciální evoluce/
Adaptive variants of the differential evolution algorithm

95

doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

KIP/Department of Informatics and Computers
doc. Ing. František Huňka, CSc.
Návrh a vytvoření vývojového prostředí založeného na zásadách programování pro fuzzy modelování a modelování
podnikových procesů/Design and creation of a development environment based on the principles of programming
for fuzzy modeling and modeling of business processes

42

95

Co se nám v roce 2010 podařilo/What we managed in 2010
V roce 2010 se na PřF OU mnohé podařilo,
následující řádky shrnují vybrané úspěchy v oblasti
VaV.

The year 2010 at the FS UO witnessed numerous
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)
ĎURIŠ, Z.
Periclimenes laevimanus sp. nov. from Vietnam, with a review of the Periclimenes granulimanus species
group (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae: Pontoniinae).
ZOOTAXA. 2010, sv. 2372, s. 106-125.
HANČL, J., TIJDEMAN, R.
On the irrationality of the factorial series II.
J NUMBER THEORY. 2010, sv. 130, s. 595-607.
KARLICKÝ, V., PODOLINSKÁ, J., NADKANSKÁ, L., ŠTROCH, M., ČAJÁNEK, M., ŠPUNDA, V.
Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples
for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis.
PHOTOSYNTHETICA. 2010, sv. 48, s. 475-480.
KOČÁREK, P.
Substrate-borne Vibrations as a Component of Intraspecific Communication in the Groundhopper
Tetrix ceperoi.
J INSECT BEHAV. 2010, roč. 23, sv. 23, s. 348-363.
KRUPKA, D., KRUPKA, M.
Higher order Grassman fibrations and the calculus of variations.
BALKAN JOURNAL OF GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS. 2010, roč. 2010, sv. 15, s. 68-79.
KRUPKA, D., KRUPKOVÁ, O., SAUNDERS, D.
The Cartan form and its generalizations in the calculus of variations.
INT J GEOM METHODS M. 2010, sv. 7, s. 631-654.
KRUPKA, D., URBAN, Z.
Variational Sequences in Mechanics on Grassmann Fibrations.
ACTA APPL MATH. 2010, sv. 112, s. 225-249.
KUKUTSCHOVÁ, J., ROUBÍČEK, V., MAŠLÁŇ, M., JANČÍK, D., SLOVÁK, V., MALACHOVÁ, K.,
PAVLÍČKOVÁ, Z., FILIP, P.
Wear performance and wear debris of semimetallic automotive brake materials.
WEAR. 2010, roč. 2010, sv. 268, s. 86-93.
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MALÍKOVÁ, R., KRUPKOVÁ, O.
Helmholtz conditions and their generalizations.
BALKAN JOURNAL OF GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS. 2010, roč. 2010, sv. 15, s. 80-89.
MENTLÍK, P., MINÁR, J., BŘÍZOVÁ, E., LISÁ, L., TÁBOŘÍK, P., STACKE, V.
Glaciation in the surroundings of Prášilské Lake (Bohemian Forest, Czech Republic).
GEOMORPHOLOGY. 2010, sv. 117, s. 181-194.
MIGOŃ, P., PÁNEK, T., MALIK, I., HRADECKÝ, J., OWCZAREK, P., ŠILHÁN, K.
Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland.
GEOMORPHOLOGY. 2010, sv. 124, s. 200-214.
MIŠÍK, L., TÓTH, J., GREKOS, G.
Density sets of sets of positive integers.
JOURNAL OF NUMBER THEORY. 2010, roč. 2010, sv. 130, s. 1399-1407.
OLEKSY, K., KARLICKÝ, F., KALUS, R.
Structures and energetics of helium cluster cations: Equilibrium geometries revisited through
the genetic algorithm approach.
J CHEM PHYS. 2010, roč. 133, sv. 133, s. 164314-164314.
PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., SMOLKOVÁ, V., ŠILHÁN, K., MINÁR, J., ZERNITSKAYA, V.
The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula
long-runout landslide and related dammed lakes.
GEOMORPHOLOGY. 2010, sv. 120, s. 233-247.
PÁNEK, T., MARGIELEWSKI, W., TÁBOŘÍK, P., URBAN, J., HRADECKÝ, J., SZURA, C.
Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity
tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians.
GEOMORPHOLOGY. 2010, sv. 123, s. 165-180.
PEČINKA, P., PIVOŇKOVÁ, H., ŠEBEST, P., TICHÁ, O., NĚMCOVÁ, K., BRÁZDOVÁ, M.,
BRÁZDOVÁ-JAGELSKÁ, E., BRÁZDA, V., FOJTA, M.
Selective binding of tumor suppressor p53 protein to topologically constrained DNA: Modulation
by intercalative drugs.
BIOCHEM BIOPH RES CO. 2010, sv. 393, s. 894-899.
POLÁKOVÁ, R.
A Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm with Exponential Crossover. NEURAL NETW
WORLD. 2010, roč. 2010, sv. 20, s. 159-169.
PUKOWIECOVÁ, P., GADÉA, F., KALUS, R.
Photodissociation dynamics of ionic argon pentamer.
J CHEM PHYS. 2010, roč. 133, sv. 133, s. 214302-214302.
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ROŽNOVSKÝ, L., ORSÁGOVÁ, I., KLOUDOVÁ, A., TVRDÍK, J., KABIESZOVÁ, L., LOCHMAN, I.,
MRÁZEK, J., HOZÁKOVÁ, L., ZJEVÍKOVÁ, A., PLÍŠKOVÁ, L.
Long-term protection against hepatitis B after newborn vaccination: 20-year follow-up.
INFECTION. 2010, sv. 38, s. 395-400.
SAUNDERS, D.
Horizontal form on jet bundle.
BALKAN JOURNAL OF GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS. 2010, roč. 2010, sv. 15, s. 149-154.
SAUNDERS, D.
Thirty years of the inverse problem in the calculus of variations.
REP MATH PHYS. 2010, roč. 66, sv. 66, s. 43-53.
ŠILHÁN, K., PÁNEK, T.
Fossil and recent debris flows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic).
GEOMORPHOLOGY. 2010, sv. 124, s. 238-249.
ŠTROCH, M., VRÁBL, D., PODOLINSKÁ, J., KALINA, J., URBAN, O., ŠPUNDA, V.
Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance
and temperature.
J PLANT PHYSIOL. 2010, sv. 167, s. 597-605.
ŠUSTEK, J., FILIP, F.
An Elementary Proof that Almost All Real Numbers Are Normal.
ACTA UNIV. SAPIENTIAE, MATHEMATICA. 2010, roč. 2, sv. 1, s. 99-110.
TARABA, B., KUPKA, J.
Subaquatic oxidation of coal by water-dissolved oxygen.
FUEL. 2010, roč. 89, sv. 89, s. 3598-3601.
TROPEK, R., KADLEC, T., KAREŠOVÁ, P., SPITZER, L., KOČÁREK, P., MALENOVSKÝ, I., BAŇAŘ, P.,
TUF, I. H., HEJDA, M., KONVIČKA, M.
Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods
and plants.
J APPL ECOL. 2010, roč. 47, s. 139-147.
TWORZYDLO, W., BILINSKI, S. M., KOČÁREK, P., HAAS, F.
Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta).
ARTHROPOD STRUCT DEV. 2010, roč. 39, s. 360-368.
VÍTEK, A., PAIDAROVÁ, I., KALUS, R.
Structural changes in the water tetramer. A combined Monte Carlo and DFT study.
PHYS CHEM CHEM PHYS. 2010, roč. 2010, sv. 12, s. 13657-13666.
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Publikace pracovníků ÚVAFM a KMA v impaktovaných časopisech
za r. 2010 dedikované ÚVAFM
Publication of the IRAFM staff and the department of mathematics in impacted journals
in 2010 dedicated by the IRAFM
DAŇKOVÁ, M.
Approximation of extensional fuzzy relations over a residuated lattice.
FUZZY SET SYST. 2010, sv. 161, s. 1973-1991.
HANČL, J., MIŠÍK, L., TÓTH, J.
Cluster points of sequences of fuzzy real numbers.
SOFT COMPUT. 2010, sv. 14, s. 399-404.
HANČL, J., SOBKOVÁ, S., MATALA-AHO, T.
Continued fractional measure of irrationality.
J MATH KYOTO U. 2010, sv. 1, s. 33-40.
KREINOVICH, V., PERFILJEVA, I.
A Broad Prospective on Fuzzy Transforms: From Gauging Accuracy of Quantity Estimates to Gauging
Accuracy and Resolution of Measuring Physical Fields.
NEURAL NETW WORLD. 2010, sv. 20, s. 7-25.
KUPKA, J., JIMÉNEZ LÓPEZ, V., LINERO, A.
On the omega-limit sets of product maps.
DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS. 2010, sv. 19, s. 667-679.
KUPKA, J., TOMANOVÁ, I.
Some Extensions of Mining of Linguistic Associations.
NEURAL NETW WORLD. 2010, roč. 2010, sv. 20, s. 27-44.
MOČKOŘ, J.
Construction of fuzzy logic models in categories of sets with similarities.
INT J GEN SYST. 2010, sv. 39, s. 217-233.
MOČKOŘ, J.
Cut systems in sets with similarity relations.
FUZZY SET SYST. 2010, roč. 161, s. 3127-3140.
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NOVÁK, V., ŠTĚPNIČKA, M., DVOŘÁK, A., PERFILIEVA, I., PAVLISKA, V., VAVŘÍČKOVÁ, L.
Analysis of Seasonal Time Series Using Fuzzy Approach.
INT J GEN SYST. 2010, sv. 39, s. 305-328.
PERFILIEVA, I., DE BAETS, B.
Fuzzy Transform of Monotonous Functions with Applications to Image Processing.
INFORMATION SCIENCES. 2010, sv. 180, s. 3304-3315.
ŠTĚPNIČKA, M., BODENHOFER, U., DAŇKOVÁ, M., NOVÁK, V.
Continuity Issues of the Implicational Interpretation of Fuzzy Rules.
FUZZY SET SYST. 2010, sv. 161, s. 1959-1972.
ŠTĚPNIČKA, M., DE BAETS, B., NOSKOVÁ, L.
Arithmetic Fuzzy Models.
IEEE T FUZZY SYST. 2010, sv. 18, s. 1058-1069.
ŠTĚPNIČKA, M., JAYARAM, B.
On the suitability of the Bandler-Kohout subproduct as an inference mechanism.
IEEE T FUZZY SYST. 2010, sv. 18, s. 285-298.

Přehled publikačních aktivt 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
Profesoři D. Krupka, O. Krupková a D. J. Saunders byli
zvoleni čestnými členy Balkánské matematické
společnosti.
Profesors D. Krupka, O. Krupková and D. J. Saunders
were appointed honorary members of the Balcan
Mathematical Society.
Jednota českých matematiků a fyziků udělila Čestné
uznání profesorce O. Krupkové.
The Union of Czech Mathematicians and Physicists
awarded professor O. Krupková a certificate of merit.
Profesorka Krupková byla jmenována členkou
prestižní mezinárodní Vědecké rady Banachova centra
pro matematiku (Polsko), kde zastupuje českou
matematiku.
Professor Krupková was appointed a member of a
prestigious international Scientific Council of the
Banach Centre for Mathematics (Poland), where she
represents Czech mathematics.
V březnu 2010 získal cenu rektora Warminsko-Mazurské Univerzity v Olštýně (Polsko) - pana prof. dr hab. Józefa
Górniewicza - vědecký projekt, na němž se z velké části podílel i pracovník Katedry biologie a ekologie
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. Projekt nazvaný
„Fylogenetické a taxonomické vazby druhů v rámci rodu Orthotrichum“ (s evid. č. N303 416237) byl zaměřený
na studium dosud nepříliš dobře probádané skupiny epifytických mechorostů. Dr. Plášek na tomto výzkumu
spolupracoval zejména jako specialista na taxonomii mechorostů. Hlavním řešitelem byl Mgr. Jakub Sawicki,
Ph.D. z UW-M v Olštýně, specialista na molekulární taxonomii a fylogenomiku.
In March 2010, a research project, primarily carried out by a researcher from the department of biology and
Geoecology FS UO, RNDr. Vítězlav Plášek, Ph.D., was awarded the prize of the rector of the University of Warmia
and Mazury, prof. dr hab. Józef Górniewicz. The project entitled „Phylogenetic and taxonomic relations within the
genus of orthotrichum” (reg.n.N303 416237) was focused on the study of up-to-now quite unknown group of
epiphytic bryophytes. Dr.Plášek participated in the project as a specialist on bryophyte taxonomy.
V soutěži stochastických algoritmů, pořádané v rámci Congress on Evolutionary Computation 2010 v Barceloně,
byl náš algoritmus (viz následující citace) ohodnocen jako 8. nejlepší.
A competition of stochastic algorithms held within the Congress on Evolutionary Computation 2010
in Barcelona resulted in the 8th place for our algorithm (see the following citation).
TVRDÍK, J., POLÁKOVÁ, R.
Competitive Differential Evolution for Constrained Problems.
IEEE CEC 2010. IEEE, 2010. s. 1632-1639. [2010-07-18]. ISBN 978-1-4244-6909-3.
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Mimořádného úspěchu dosáhl Mgr. Aleš Vítek z katedry fyziky PřF OU ve vedení vědeckých projektů
talentovaných studentů středních škol. Studenti Gymnázia v Orlové M. Rapčák a D. Pěgřímek získali pod
jeho vedením 1. hlavní cenu v soutěži European Union Contest for Young Scientists (Lisabon, 24.- 28.9. 2010)
s prací „Úplný fázový diagram CO2 nanoklastrů“. Zároveň obdrželi cenu Švédské akademie pro nejlepší
práci, která je spojená s pozváním na předávání Nobelových cen. Vítězná práce vznikala během stáže těchto
studentů na katedře fyziky v letech 2008-2010.
An exceptional success was achieved by Mgr. Aleš Vítek from the department of physics, FS UO, for leadership
of scientific projects of talented secondary-school students. Students from Gymnázium Orlová, M. Rapčák
and D. Pěgřímek, got the 1st prize in competition European Contest for Young Scientists (Lisbon,
24th - 28th September 2010) for their work „Complete phase diagram of CO2 nanoclusters”. They also got the
prize of the Swedish Academy for the best work, which is connected with invitation to Nobel Prize giving. The
winning work was created during the stay of the students at the department of physics in 2008-2010.
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Další významné počiny v oblasti VaV
Other significant achievements in the R&D area
Užitný vzor 21288,
Hrvolová, B.; Kalina, J.
Třísložkový dvoufázový systém pro selektivní izolaci luteinu z rostlinného materialu
Utility design 21288,
Kalina, J.; Hrvolová, B.
Three-part two-phase system for selective isolation of lutein from plant material
Užitný vzor 21067,
Maršálek, R.; Slovák, V.
Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní
Utility design 21067,
Maršálek, R.; Slovák, V.
Modular filtration device with coal filling
Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., pracovník katedry biologie a ekologie, se zúčastnil v srpnu až září 2010
prestižní mezinárodní expedice na Velkém bariérovém útesu v Austrálii, zaměřené na studium biodiverzity
korálových útesů. Informace na www:
http://prf.osu.cz/kbe/index.php?id=7791
http://www.aims.gov.au/creefs/latest-field-trip-lizard-2010.html
Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., a member of the department of biology and ecology took part in a
prestigious international expedition on the Great barrier Reef in Australia in August-September 2010. The
expedition was focused on the study of biodiversity of coral reefs. More information on
http://prf.osu.cz/kbe/index.php?id=7791
http://www.aims.gov.au/creefs/latest-field-trip-lizard-2010.html
Jako expert na problematiku mořské biologie se doc. Ďuriš zúčastnil živého vystoupení v televizi na aktuální
témata ropné skvrny v Mexickém Zálivu (Z1, 30. dubna 2010; ČT24 - Milénium, 20. května 2010) - viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058030520-milenium - a dále se zúčastnil debaty na téma
masové hynutí korálů v tropických mořích (ČT24 - Milénium, 16. listopadu 2010) - viz
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/11/16/10159875412-210411058031116-11:35-milenium/1/
Doc. Ďuriš, expert on the issue of sea biology, took part in a live broadcasting on current topic of oil spots in
the Mexican Gulf (Z1, 30th April 2010; ČT24 - Milénium, 20th May 2010) - see
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058030520-milenium - he also participated in a discussion on
mass dying of corals in trooical seas (ČT24 - Milénuim, 16th Novemner 2010) - see
http://www.ct24.cz/vysilani/2010/11/16/10159875412-210411058031116-11:35-milenium/1/
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Spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a Univerzitou v Bialystoku ve výměně přednášek pedagogů
a studentů a ve spolupráci při poznávání přírodního fenoménu mokřadů polské řeky Biebrzi přiblížili
polským i českým TV divákům odborní pracovníci katedry bioliogie a ekologie PřF v pořadech ČT a lokální
polské TV Bialystok:
http://www.tvbialystok.pl/play_video.php?src=2010_05%2FNET_Ekologiczny_18_1.wmv
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=119&id=7107, a také Biebrza. V pořadu Přidej se, ČT Ostrava:
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/410235100161005-pridej-se-na-vetvi/?streamtype=WM2
Cooperation between the University of Ostrava and the University of Bialystok in exchanging teachers
and students; presentation of the natural phenomenon of wetlands of the Polish River Biebrza was brought
to the Czech and Polish TV viewers by the specialists from the department of biology and ecology, FS UO,
in programmes of the Czech television and local Polish TV Bialystok.
V souvislosti s ukončením projektu VaV SP/2e7/67/08: Identifikace antropogenních tlaků v české části
mezinárodního povodí řeky Odry, vznikla odborná kniha „T. G. Masaryk Water Research Instiute´s Research
Activities in the Odra River basin“, ve které byly publikovány kapitoly:
In relation to the completion of R&D Project SP/2e7/67/08: Identification of anthropogenic pressures in the
Czech part of the international river basin of the River Odra, a technical book was created „T. G. Masaryk
Water Research Institute´s Research Activities in the Odra River basin“ the following chapters were included:
ŠAJER, J., SEZIMOVÁ, H.
Presence of modern pesticides in surface waters in the Odra River basin.
1. vyd. Ostrava: 2010, s. 41-48.
LOJKÁSEK, B.
Ichthyofauna of the Odra River basin in Moravia and Silesia.
1. vyd. Ostrava: 2010, s. 67-83.
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Mezinárodní konference didaktiků chemie - Aktuální
aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního
vzdělávání učitelů chemie
Probíhala v termínu 29. září - 1. října 2010
v Trojanovicích. Účast cca 70 účastníků z řad
didaktiků chemie ČR (KU Praha, UJEP Ústí nad
Labem, ZU Plzeň, UHK Hradec Králové, UP
Olomouc, MU Brno, OU Ostrava, TU Liberec),
Slovenska (Bratislava, Trnava, B. Bystrica, Košice,
Ružomberok, Nitra) a Polska (Krakow, Lublin,
Poznaň), část účastníků tvořili i učitelé z praxe.
Na konferenci byly předneseny příspěvky vztahující se
k výuce chemie na všech typech škol včetně
pregraduální přípravy učitelů chemie a chystaných
státních maturit.
International conference of didactics of chemistry Current aspects of pregradual preparation and
postgradual education of the teacher of chemistry
It was held on 29th September - 1st October 2010
in Trojanovice. There were about 70 participants
from the didactics of chemistry from the Czech
Republic (KU Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZU
Plzeň, UHK Hradec Králové, UP Olomouc, MU
Brno, OU Ostrava, TU Liberec), Slovakia (Bratislava,
Trnava, B. Bystrica, Košice, Ružomberok, Nitra) and
Poland (Krakow, Lublin, Poznaň), a part was formed
by teachers from practice. The conference included
papers relating to teaching chemistry at all levels
of schools, including pregradual preparation
of teachers of chemistry and the prepared state
school-leaving examinations.

Datakon 2010
Katedra informatiky a počítačů PřF OU byla jedním
z organizátorů prestižní česlo-slovenské informatické
konference Datakon 2010 konané 16. - 19. října 2010
v Mikulově. Předsedou programového výboru byl
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D z katedry informatiky
a počítačů a v organizačním výboru byli další
pracovníci KIP. Web konference je www.datakon.cz.
Datakon 2010
The department of informatics and computers,
FS UO, was one of the organisers of the prestigious
Czechoslovak information conference Datakon 2010
held in Mikulov on 16th - 19th October 2010.
The chairman of the programme board was
RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. from the department
of informatics and computers and the organization
committee also included other staff of the
department. The conference web is www.datakon.cz.
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Konference Objekty 2010
Katedra informatiky a počítačů PřF OU v roce 2010
organizovala ve spolupráci s Vysokou školou
ekonomickou v Praze a dalšími institucemi tradiční
konferenci Objekty - jednalo se o 15. výročí konání
konference jako Objekty 2010. Konference, letos
s podtitulem „Spolupráce školy a praxe“, byla
zaměřena mimo prezentace informací o nejnovějších
trendech v problematice OOT (objektově
orientované technologie) také na výměnu zkušeností
mezi odborníky z praxe a akademického prostředí.
Konference proběhla v prostorách Ostravské
Univerzity ve dnech 18. - 19. listopadu 2010 a
zúčastnili se jí kolegové nejen z České republiky, ale
také z okolních států.
Conference Objekty 2010
In 2010, the department of informatics and
computers, FS UO, the University of Economics,
Prague, and other institutions organised a traditional
conference Objekty - it concerned the 15 t h
anniversary of the conference as Objekty 2010. The
conference, this year entitled „Cooperation of school
and practice” was focused on presenting information
on the latest trends in OOT (Object Oriented
Technology) as well as on information exchange
among the specialists from practice and academic
sphere. The conference was held in the premises of
the University of Ostrava on 18th - 19th November 2010
and it was attended by colleagues from the Czech
Republic and neighbouring countries.

23. - 27. srpna 2010 se konala tradiční letní škola
th
„15 International Summer School on Global Analysis
and Applications” organizovaná pravidelně od roku
1996 profesorem D. Krupkou a jeho spolupracovníky.
Program školy se skládá z 2-3 kurzů vedených
předními světovými odborníky v oblasti Globální
analýzy. Na organizaci se podíleli Lepage Research
Institute, Jednota českých matematiků a fyziků a
katedra matematiky Ostravské university
v Ostravě. Přednášející byli prof. D. Krupka a prof. O.
Krupková, katedra matematiky PřF OU a prof. Shi
Donghua, Beijing Institute of Technology, Čína.
rd
th
23 - 27 August, there was a traditional summer
th
school „15 International Summer School on Global
Analysis and Applications” organised since 1996 by
prof. D. Krupka and his colleagues. The programme
of the school consists of 2-3 courses led by the world
leading specialists in the area of Global analysis. The
organisation was also covered by Lepage Research
Institute, Union of Czech Mathematicians and
Physicists, and the department of mathematics UO.
The lecturers were prof. D. Krupka and prof. O.
Krupková, department of mathematics FS OU, and
prof. Shi Donghua, Beijing Institute of Technology,
China.

XXII. sjezd České geografické společnosti „Quo
vadis Geografie”
Katedra fyzické geografie a geoekologie byla společně
s katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje
spoluorganizátorem XXII. sjezdu ČGS, který se konal
ve dnech 31. srpna - 2. září 2010 v Ostravě. Odborné
příspěvky zazněly v celkem 10 tematických sekcích
a 1 posterové sekci. Celkem se sjezdu zúčastnilo 250
odborníků zejména z České republiky, dále Slovenska
a Polska. Součástí sjezdu byl rovněž 6. ročník
celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou
odbornou práci (SVOP) v oboru geografie.
nd
22 meeting of the Czech geographical Society „Quo vadis Geography”
The department of physical geography and geoecology and the department of human geography and
regional development organised the 22nd meeting of the CGS, held in Ostrava on 13st August - 2nd September
2010. The papers were divided into 10 themes and 1 poster section. The meeting was attended by 250
specialists, primarily from the Czech Republic but also Slovakia and Poland. A part of the meeting was the
6th year of the national competition for the best student research paper in the filed of geography.
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th
16. - 19. září 2010 proběhl „The 5 Bilateral
Workshop on Differential Geometr y and its
Applications“ v Debrecenu (Maďarsko), což je
pravidelný workshop výzkumných skupin v oblasti
diferenciální geometrie a jejích aplikací určený pro
studenty a mladé spolupracovníky, má informativní,
vzdělávací a pracovní charakter (společný výzkum).
16th - 19th September 2010, „The 5th Bilateral Workshop
on Differential Geometry and its Applications“ was
held in Debrecen (Hungary). It is a regular workshop
of research groups in the area of differential
geometry and its applications designed for students
and young co-workers, it has informative, educational
and working character (common research).

11. - 29. října 2010 se konal „Intensive Course
on Geometric Mechanics“ organizovaný prof.
O. Krupkovou pro studenty magisterských a
doktorských studijních programů zaměřených
na Geometrickou mechaniku. Kurzu se zúčastnili
i studenti ze zahraničí.
11th - 29th October 2010, there was „Intensive Course
on Geometric Mechanics“ organized by prof.
O. Krupková for students of master and doctoral
study programmes focused on Geometric mechanics.
The course was also attended by foreign students.

24. - 27. října 2010 se konala 4. „PhD konference
z teorie čísel“ v Beskydech. Zúčastnilo se jí více než
20 studentů. Přednášejícími byli profesor
Radhakrishnan Nair z Liverpoolské university,
doc. RNDr. Martin Klazar, PhD. z MFF UK,
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc ze MU SAV
a Lawrence Somer z Washingtonské university.
24th - 27th October 2010, there was the 4th „PhD
Conference on Number Theory“ in the Beskydy
Mountains. It was attended by more than
20 participants. The lecturers were professor
Radhakrishan Nair from the University of Liverpool,
doc. RNDr. Martin Klazar, PhD. from the Faculty
of Mathematics and Physics Charles University, doc.
RNDr. Karol Nemoga, CSc from Mathematical
Institute SAV, and Lawrence Somer from the
University of Washington.
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Kolokviální přednášky
Katedra matematiky zahájila tradici tzv. Kolokviálních
přednášek, což jsou odborné přednášky významných
světových expertů určené širší matematické
veřejnosti, pracovníkům vysokých škol v oblasti
matematiky a jejích aplikací a studentům. V roce 2010
proběhly přednášky těchto odborníků:
- 25. února 2010: prof. David Saunders (Velká
Británie), přední odborník v diferenciální
geometrii a globální variační analýze přednesl
přednášku na téma „Some geometric aspects
of the calculus of variations in several
independent variables”,
- 13. října 2010: prof. Petr Vopěnka, významný
český matematik a filosof přednesl přednášku
na téma „Hlavní proudy ve vývoji matematiky”,
- 14. října 2010: prof. Petr Vopěnka přednesl
přednášku na téma „Neurčitost a teorie
množin”,
- 12. listopadu 2010: prof. Geoff Prince
(Austrálie), přednesl přednášku na téma
„Integrating the Vessiot distribution for PDEs”,
- 23. listopadu 2010: dr. Paweł Gładki ze Slezské
university v Katowicích přednesl úvodní část
přednášky na téma „Multirings, Hyperrings,
and Hyperfields”,
- 25. listopadu 2010: dr. Paweł Gładki ze Slezské
university v Katowicích přednesl druhou část
přednášky na téma „Multirings, Hyperrings,
and Hyperfields”, ve které se zaměřil na
projektivní geometrii.

Colloquium lectures
The department of mathematics began a tradition of
so-called Colloquium lectures, whuich are specialised
lectures of renowned world experts designed for
wider mathematical public, university staff in the field
of mathematics and its applications, and students.
In 2010, there were the following lectures:
- 25th February 2010: prof. David Saunders
(Great Britain), a leading expert on the issue of
differential geometry and global variation
analysis gave a lecture „Some geometric aspects
of the calculus of variations in several
independent variables”,
- 13th October 2010: prof. Petr Vopěnka, a
renowned Czech mathematician and
philosopher gave a lecture on the issue „Main
direction in the development of mathematics”,
- 14th October 2010: prof. Petr Vopěnka gave
a lecture on the issue „Indeterminacy and set
theory”,
- 12th November 2010: prof. Geoff Prince
(Australia) gave a lecture „Integrating the
Vessiot distribution for PDEs”,
- 23th November 2010: dr. Paweł Gładki from
the Silesian University in Katowice gave the first
part of his lecture „Multirings, Hyperrings,
and Hyperfields“,
- 25th November 2010: dr. Paweł Gładki from
the Silesian University in Katowice gave
the second part of his lecture „Multirings,
Hyperrings, and Hyperfields“, focusing on
projective geometry.
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Dvě studentky KBE Bc. Martina Volfová a Ivana
Felgentragerová se zúčastnily stáže na Výzkumném
ústavu vodohospodářském T.G.M. v Ostravě. Cílem
stáže bylo získání teoretických a praktických
zkušeností u organizace zabývající se ochranou
životního prostředí. Studentky byly seznámeny
s vybranou řešenou problematikou a chodem
akreditované laboratoře. Aktivně se zúčastnily
zvolených standardních operačních postupů. Byly
seznámeny se způsoby získávání výzkumných zakázek.
Two students of the department of biology
and ecology, Bc. Martina Volfová and Ivana
Felgentragerová, took part in a stay in T.G.M. Water
Research Institute in Ostrava. The objective of the
stay was to acquire theoretical and practical
experience in an organisation dealing with
protection of the environment. The students were
familiarised with the selected issue to be solved and
the operation of an accredited laboratory. They were
active in the selected standard operational
procedures. They were acknowledged with the
process of acquiring research tasks.

V roce 2010 byl zahájen projekt VpK „Moderní
b i o f y z i k á l n í m e t o d y : p o k ro č i l é p r a k t i c k é
vzdělávání v experimentální biologii“ (reg.
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0046). V rámci projektu jsou
pořádány popularizační přednášky, na kterých
přednášejí na vybraná témata přední odborníci
ve svém oboru, praktické kurzy, ve kterých se studenti
seznamují s moderními přístupy v mikrobiologii
a molekulární biologii. O kurzy studenti projevili
velký zájem, kapacita kurzů byla zcela naplněna.
Ve svém hodnocení se studenti vyjádřili, že kurzy
pro ně byly přínosné.
In 2010, the project EfC „Modern biophysical
methods: advanced practical education in
experimental biology“ (No. CZ.1.07/2.3.00/09.0046)
was started. The lectures which popularize chosen
topics are given by prominent experts in the project.
Practical courses which students are introduced in
modern approaches in the microbiology and
molecular biology are set up too. The courses were
warmly appreciated by students.

56

Co děláme navíc a co nás baví
What we do extra and what we are interested in
Rok 2010 byl mimořádně bohatý na aktivity spojené
s celoživotním vzděláváním, byl realizován velký počet
popularizačních akcí, byly organizovány studentské
soutěže, podporujeme vzdělávání seniorů a studentů
se speciálními potřebami.

The year 2010 was extraordinary rich in activities
connected with lifelong education. There was a huge
number of promotional activities, student
conferences were organised, and we support
education of seniors and students with special needs.
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Celoživotní vzdělávání/Lifelong education

Počet účastníků/Number of participants

Centrum celoživotního vzdělávání na PřF nabízí
a realizuje velké množství kurzů. Jejich hlavní oblasti
činnosti, rozložení v čase a počet frekventantů
dokumentuje následující obrázek.

The Centre for Lifelong Education at the FS UO
offers and realises a huge number of courses. Their
main focus, time distribution, and number of
participants are documented by the following
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Krátkodobé kurzy/Short - term courses
Rozšiřující studia/Enlargement studies
Školení koordinátorů IT/Coordinator in the field of ICT
Konference pro učitele SŠ/Conferences for teachers
Kurz Úvod do studia/Indroduction to the study
Jazykové kurzy/Languages courses
Kurzy projektu ESF/Project ESF courses
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Figure 11.
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Do oblasti celoživotního vzdělávání patří dále:
Lifelong education also covers:
Získání oprávnění k výuce specializačního kursu
CCNA Security v rámci Cisco Networking Academy
dvěma pracovníky KIP. Na to navázalo zahájení výuky
studentů v tomto kursu od října 2010, první kurs
bude zakončen závěrečnou zkouškou v březnu 2011.

Acquisition of the certificate for teaching specialised
course CCNA Security within the Cisco Networking
Academy by two researchers from the department of
informatics and computers. This was followed by
opening of the course to students since October
2010; the first course was completed by the final
examination in March 2011.

Dne 29. ledna 2010 na KMA a KIP PřF OU proběhl
16. ročník Semináře matematiky a informatiky pro
středoškolské profesory a učitele ZŠ ve spolupráci
s oddělením CŽV a Jednotou českých matematiků
a fyziků (pobočka Ostrava). Konference se zúčastnilo
celkem 106 středoškolských profesorů a učitelů
matematiky a informatiky (v sekci matematiky 74 a v
sekci informatiky 32), a to nejen z Moravskoslezského
kraje.

19th January 2010, the department of mathematics
and the department of informatics and computers
organised the 16 th year of the Seminar for
mathematicians and informatics designed for
primary- and secondary-school teachers in
collaboration with the Centre for lifelong education
and the Union of Czech Mathematicians and
Physicists (Ostrava branch). The conference was
attended by 106 secondary-school teachers of
mathematics and informatics (74 in mathematics, 32
in informatics) from and outside the MoravianSilesian region.
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Soutěže/Competitions
Mezinárodní matematická soutěž
„O cenu Vojtěcha Jarníka“

„Vojtěch Jarník
International Mathematical Competition“

Ve dnech 23. - 26. března 2010 se na katedře
matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity uskutečnil už 20. ročník Mezinárodní
matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Tato soutěž je
nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží
v Evropské unii. Hlavními organizátory jsou
doc. RNDr. J. Hančl, CSc., Mgr. Jan Šustek, PhD.,
Mgr. Jan Štěpnička a Mgr. Lukáš Novotný. 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 163 studentů, z toho
84 studentů v první kategorii a 79 studentů ve druhé
kategorii.

23 - 26 March 2010, the department of mathematics
FS UO held the 20th year of Vojtěch Jarník
International Mathematical Competition. This
competition is the oldest and the most prestigious
mathematical competition in the European Union.
The main organisers are doc. RNDr. J. Hančl, CSc.,
Mgr. Jan Šustek, PhD., Mgr. Jan Štěpnička and Mgr.
Lukáš Novotný. The competition is designed for
students studying mathematics at university. It is held
in Ostrava every year and is divided into two
categories. The first category is for students of the
first and second year of university and the second one
is for the third, fourth, and fifth year. The
competition was attended by the best students of
mathematics from 40 most important universities and
15 European states. In total there were 163 students,
out of whom 84 in the first category and 79 in the
second category.
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Studentská vědecká konference
13. května 2010 se uskutečnila „Studentská vědecká
konference 2010 Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě“, 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.

Faculty of Science - Student Research
Conference

On 13th May 2010, the Faculty of Science at the
University of Ostrava organised „Faculty of Science Student Research Conference 2010“ 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!”
26. března 2010 pořádali studenti Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity pod záštitou její děkanky,
doc. Dany Kričfaluši, druhý ročník šachového turnaje
„Táhni!“. Zúčastnilo se ho 13 účastníků, mezi nimiž
byli studenti středních i vysokých škol a akademičtí
pracovníci.

Chess competition „Táhni!”
th

On 26 March 2010, 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 13 participants, among whom could be
found students from secondary schools and
universities as well as academic staff.
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Popularizační aktivity/Promotional activities
Nejen v rámci rozvojového projektu MŠMT „Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických
a informatických oborů“ se organizovaly v roce 2010 opět různorodé aktivity na podporu popularizace
a výuky přírodních věd, jako jsou přednášky a semináře pro další vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ s cílem zvyšování
kompetencí učitelů v oblasti přírodovědného kurikula a motivačních aktivit, pořádaly se informační akce
pro pedagogické poradce, učitele základních a středních škol, zpřístupňovaly se laboratoře a tematické sbírky
jednotlivých kateder, pořádaly se exkurze pro žáky základních a středních škol, přednášky a semináře
pro talentované žáky (příprava na soutěže a olympiády), korespondenční kurzy, besedy a soutěže pro studenty
(zajímavé oblasti přírodních věd, matematiky a informatiky), realizovala se řada popularizačních akcí,
mediální prezentace z oblasti popularizace přírodních věd a prezentace možností studia v oblasti přírodních
věd, matematiky a informatiky včetně možnosti uplatnitelnosti jejich absolventů s cílem zvýšit zájem žáků
o studium přírodovědných oborů.
„Support of education in the area of natural science,
mathematical and information fields” is a MEYS
project which was one of numerous activities which
were organized in 2010 to support popularisation and
education of natural sciences, such as seminars and
lectures for further education of primary and
secondary school teachers of aiming at increasing
their competence in the area of scientific curriculum
and motivating activities, holding informative
campaigns for pedagogical consultants and primary
and secondary school teachers, opening laboratories
and collections of individual departments, holding
excursions for primary- and secondary-school
students, lectures and seminars for talented students
(preparations for competitions), distant courses,
meetings and competitions for students (interesting
areas of naturals sciences, mathematics and
informatics), realising a number of popularisation
campaigns, media presentations from the area of
popularising natural sciences and presentation of
study possibilities in the area of natural sciences,
mathematics and informatics, including the possibility
of realisation of their graduates in order to increase
the interest of students in studying these fields.
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Od 15. února 2010 se na PřF OU ekologizujeme:
zavádíme zlepšené třídění odpadu - separovaný sběr
papíru a plastů.

Since 15th February 2010, the Faculty of Science has
been greener: we have been implementing waste
separation - paper and plastics collection.

Spolupráce v oblasti přírodovědných pokusů
(dvojdílný blok skládající se z odborné přednášky
a praktického cvičení v laboratořích katedry chemie
PřF OU). Odborná přednáška, kterou realizovala
doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. z katedry chemie
PřF OU, proběhla v polovině února v nově
vybudovaných přírodovědných prostorách ZŠ
Chrjukinova. Sešlo se tu 20 učitelů, převážně učitelů
chemie, ale také biologie a fyziky. Přednáška se
zabývala dlouhodobými přírodovědnými pokusy,
které lze realizovat v domácích podmínkách. Koncem
února proběhla návštěva učitelů na katedře chemie
PřF OU. Laboratoř navštívilo 14 učitelů.

Cooperation in the area of scientific experiments
(a two-part block consisting of a specialised lecture
and practical exercise in the laboratory of the
department of chemistry, FS UO). The specialised
lecture held by doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
from the department of chemistry, FS UO, was held
in the newly reconstructed science premises of ZŠ
Chrjunikova in mid-February. There were about
20 teachers, primarily of chemistry, but of biology
and physics as well. The lecture concerned long-term
scientific experiments which can be realised in home
conditions. At the end of February, the department
of chemistry, FS UO, welcomed about 14 teachers.

7. dubna 2010 proběhla na PřF OU společná
popularizační akce katedry matematiky a katedry
informatiky a počítačů pro studenty SŠ s názvem
„Okénko do historie šifer a počítaček” spojená
s projekcí v 3D učebně a prezentací specializované
učebny počítačových sítí.

7th April 2010, there was a joint popularisation
programme of the department of mathematics and
the department of informatics and computers for
secondary-school students called „A window into the
history of ciphers and calculators” joined with
projection in the 3D classroom and presentation
of the specialised classroom of computer networks.

15. dubna 2010 navštívili žáci 9. třídy základní školy
z Velkých Hoštic chemickou laboratoř Katedry
chemie PřF OU, aby nahlédli do tajů chemických
pokusů a za dohledu studentů učitelství chemie měli
možnost sami si tyto chemické pokusy vyzkoušet.

15th April 2010, pupils of the 9th grade of the primary
school from Velké Hoštice visited the chemical
laboratory of the Department of Chemistry, FS UO,
to have an insight into chemical experiments under
supervision of students of chemistry for schools so
that they could try out those experiments on their
own.
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20. dubna 2010 se katedra chemie zúčastnila jako
každoročně akce „Den země“.

20th April 2010, the department of chemistry took
part in „Earth Day“.

Od 8. do 30. dubna 2010 proběhla v prostorách
Knihovny města Ostrava, pobočka Fifejdy, ve
spolupráci s PřF OU popularizační výstava na téma
„Filmová technika, aneb jak se hrálo v kině
i doma?“. Byla určena pro dospělé, děti, odborníky
a nadšence filmové techniky. Výstavy se zúčastnilo
přibližně 300 návštěvníků, kteří mohli shlédnout
a vyzkoušet si historické projektory, kamery
a příslušenství k promítání v kině i doma. Výstava byla
doprovázena odborným výkladem na témata „Jak se
hrálo v kině“ a „Tvorba animovaného filmu“.

8th to 30th April 2010, the Ostrava City Library, branch
Fifejdy, held a popularisation exhibition in
cooperation with the FS UO, on the theme „Film
technology or Projections at home and in the
cinema”. It was designed for adults, children,
specialists, and film fans. The exhibition was visited
by approximately 300 people, who could have seen
and tried out historical projectors, cameras, and
accessories for projecting at home and in the cinema.
The exhibition was followed by technical explanation
on the theme „Projection in the cinema” and
„Creation of an animated film”.

6. května 2010 bylo uspořádáno „Neformální setkání
s pedagogickým poradcem“, jež bylo spojeno
s přednáškou na téma „Využití pokročilých
statistických metod v sociální geografii“, kterou
přednesl Mgr. Pavel Bednář, Ph.D.

6th May 2010, „Informal meeting with pedagogical
consultant” was held and followed by a lecture on the
issue of „Use of advanced statistical methods in
social geography” presented by Mgr. Pavel Bednář,
Ph.D.

3. června 2010 vystoupila v pořadu Dobré ráno
na ČT1 paní proděkanka pro studium a celoživotní
vzdělávání PřF OU RNDr. Petra Konečná, Ph.D., kde
hovořila na téma „Kam po maturitě?, kroky
při podávání přihlášek, vše o přijímacích zkouškách
a přijímacím řízení”.

3 June 2010, the Vice-Dean for study and lifelong
learning at the Faculty of Science, RNDr. Petra
Konečná, Ph.D., appeared in programme Dobré ráno
of the Czech Radio 1, speaking on the issue of
„Where to go after the school-leaving examinations?,
procedure for placing applications, everything about
entrance examinations”.
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24. června 2010 byl na Slezskoostravském hradě uspořádán již počtvrté
jarmark přírodních věd, který dokázal, že chemie, fyzika, informatika
nebo matematika nemusejí být nudné obory. K vidění i vyzkoušení zde
byly pokusy, šifry, origami, chemicko-analytické hrátky, soutěže a hry
pro děti i dospělé, po nádvoří hradu se pohybovaly historické
osobnosti vědy a návštěvníci této akce měli také možnost vidět docenty
z katedry chemie PřF (doc. Solárová, doc. Kalina, doc. Slovák)
v hereckých rolích v divadelní pohádce „O ohni a vodě“, která je
protkána chemickými pokusy.
24th June 2010, the Silesian Ostrava witnessed the fair of natural
sciences for the fourth time. It proved that chemistry, physics,
informatics, or mathematics do not have to be boring fields of study.
One could see and try out experiments, ciphers, origami, chemicalanalytical games, competitions and games for children and adults, the
courtyard welcomed historical personalities of science and the visitors
could also see senior lecturers of the department of chemistry of the
Faculty of Science (doc. Solárová, doc. Kalina, doc. Slovák) acting in a
theatre fairytale „About fire and water“, which is full of chemical
experiments.
Chemická pohádka „O ohni a vodě“ byla představena také v Domově
pro seniory Ostrava, v rámci Mezinárodní konference didaktiků
chemie, dále přímo na naší Přírodovědecké fakultě a taktéž na PřF UP
Olomouc. V návaznosti na tuto chemickou pohádku byla katedra
chemie i naše fakulta popularizována v Českém rozhlase Ostrava
(2 pořady - Křížem krajem a Koktejl).
Chemical fairytale „About fire and water“ was also presented in a
senior house Ostrava within International conference of chemistry
didactics, at our Faculty of Science as well as at the Faculty OF Science,
PU Olomouc. In relation to this chemical fairytale, the department
of chemistry was popularised in the Czech Radio Ostrava
(2 programmes - Křížem krajem and Koktejl).
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Ve dnech 23. - 27. srpna 2010 proběhl v prostorách PřF 1. ročník Letní přírodovědné školy s podtitulem
„Jak se učí přírodní vědy“. V rámci odborného programu Letní přírodovědné školy poznali studenti 2. a 3.
ročníků středních škol Moravskoslezského kraje, kteří mají zájem o přírodovědné obory, jednotlivé katedry
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě i jejich pracovníky, získali přehled o studiu na této
vysoké škole, hravou formou poznali matematiku zase z jiného pohledu (šifry, matematické hry),
experimentovali s fyzikálními ději, vyzkoušeli si experimentální chemii díky pokusům v laboratoři a seznámili
se s moderními chemickými metodami, měli možnost prohlédnout si botanickou zahradu PřF OU včetně
skleníků, vyzkoušet si roubování kaktusů i mikroskopování, navštívili expozice a sbírky katedry biologie
a ekologie, prohlédli si geologické sbírky na katedře geografie a seznámili se s modelováním a vizualizací
objektů v 3D prostoru na katedře informatiky přímo ve 3D učebně. Kromě získání spousty informací
z různých oblastí přírodních věd si také zasoutěžili, vyzkoušeli si získávání kreditů a na závěr získali jakožto
absolventi této Letní školy titul bakalářík VŠ. Hlavním pořadatelem akce bylo Středisko volného času
KORUNKA Ostrava-Mariánské Hory, a to její odloučení pracoviště Středisko přírodovědců v Ostravě-Porubě.
Odborný program zajistily katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (katedra
matematiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, informatiky a geografie).
23rd - 27th August 2010, the Faculty of Science organised was the 1st year of Summer science school called „How
natural sciences are taught”. Throughout the programme of the Summer science school, secondary-school
students of the 2nd and 3rd grades who are interested in scientific fields could learn about individual
departments of the FS UO, and their staff; they could also acquire an overview of the studies at this university,
learn mathematics from a different point of view (ciphers, mathematical games) in an interesting way,
experiment with physical actions, try out experimental chemistry thanks to experiments in a laboratory and
get familiar with modern chemical methods, go through the botanical garden of the Faculty of Science,
including the greenhouses, try out grafting cactuses and microscoping, visit exhibitions and collections of the
department of biology and ecology, study geological collections at the department of geography, and get
familiar with modelling and visualisation of objects in 3D space at the department of informatics right in the
3D classroom.

8. října 2010 proběhla v dopoledních hodinách
oblíbená akce pro středoškoláky - tradiční akce
„Okénko do historie šifer a počítaček a Projekce
v 3D učebně“, tentokrát obohacená o „Zajímavé
pokusy z chemie“. Cyklus popularizačních přednášek
pro střední školy vytvořily společně katedra
matematiky, katedra chemie a katedra informatiky.
8th October 2010, morning hours at the Faculty
of Science welcomed secondary-school students
for their favourite event „Window into the history
of ciphers and calculators and projection in 3D
classroom”, this time enriched by „Interesting
chemical experiments”. The cycle of popularising
lectures for secondary schools were a joint work
of the departments of mathematics, chemistry, and
informatics.
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Ve dnech 15. září - 14. října 2010 uspořádala ve svých prostorách Knihovna v Ostravě Mariánských Horách
ve spolupráci s katedrou matematiky PřF OU výstavu s názvem „Historie počítacích strojů aneb od prstů
k počítači“. Výstavy se zúčastnili studenti Ostravské univerzity, žáci středních škol a široká veřejnost. Vyslechli
si přednášku o historii výpočetních pomůcek a zároveň si všechny exponáty mohli sami vyzkoušet. Výstava byla
doprovázena soutěžemi pro děti, žáky, studenty i veřejnost. Celkem si výstavu prohlédlo přibližně 500
návštěvníků. O výstavu projevila zájem i média (denní tisk: Mladá fronta DNES, 26. 10. 2010, Moravskoslezský
deník, 18. 10. 2010, internetové servery: TN.cz, iDNES, novinky.cz, a další, viz
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34979&id=2930
15th September - 14th October 2010, the Ostrava City Library Mariánské Hory and the department of
mathematics organised an exhibition called „History of computing machines or from fingers to computers”.
The exhibition was visited by students of the University of Ostrava, secondary-school students, and wide
public. They could listen to a lecture on the history of computing aids as well as try out all the exhibits.
The exhibition was accompanied by competitions for children, students, and the public. In total,
the exhibition was visited by approximately 500 people. The exhibition got into the focus of media as well
(press: Mladá fronta DNES, 26th October 2010, Moravskoslezský deník, 18th October 2010, internet servers:
TN.cz, iDNES, novinky.cz, etc. see
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=34979&id=2930

21. října 2010 spolupráce při realizaci Moravskoslezského matematického šampionátu - přednášky pro
studenty (Bražina, D.: 3D grafika ve filmové produkci, Swaczyna, M.: Matematika, náhoda a
pravděpodobnost) a ocenění vítězů.
21st October 2010, cooperation in realising a mathematical championship - lectures for students (Bražina, D.:
3D graphics in film production, Swaczyna, M.: Mathematics, chance and probability) - and in giving awards.
11. listopadu 2010 bylo uspořádáno další „Neformální setkání s pedagogickým poradcem“, tentokrát spojeno
s přednáškou na téma “Motýlí křídla a jeskyně panen aneb k čemu je biologům matematika”, kterou přednesl
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. z katedry biologie a ekologie.
11th November 2010, there was another „Informal meeting with pedagogical consultant”, this time on the
issue of “Butterfly wings and the cave of virgins or why do biologists need mathematics” presented by Mgr.
Pavel Drozd, Ph.D. from the department of biology and ecology.
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19. listopadu 2010 proběhl na katedře fyzické geografie a geoekologie již posedmé „Den GIS“, určený
pro studenty a pedagogy středních škol. Akce se zúčastnilo 210 studentů a 10 pedagogů. V teoretické části byli
účastníci stručně seznámeni s vybranými geoinformačními technologiemi s hlavním zaměřením na GIS,
s principem zobrazování objektů z reálného světa v GIS, s jeho výhodami a také s konkrétním využitím
geoinformačních technologií ve vybraných oblastech. Následně byly studentům prezentovány vybrané
mapové servery, druhy leteckých a družicových snímků a jejich využití v praxi. Studenti se aktivně zapojili
do malého kvízu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“. Dvě praktické části proběhly na počítačových
učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 9.3. V druhé praktické části se studenti naučili
pracovat s Google Earth, prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi i ve Vesmíru. Ve třetí praktické části byli
studenti nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále byla tato část zaměřena
na hravé využití turistického GPS přístroje - geocaching.
th
th
19 November 2010, the department of physical geography and geoecology witnessed the 7 year of „GIS
Day“ designed for secondary-school students and teachers. The programme was attended by 210 students and
10 teachers. The theoretical part briefly familiarised the participants with selected geoinformation
technologies primarily focused on GIS, the principle of displaying real-world objects in GIS, and with it
advantages and concrete usage of geoinformation technologies in the selected areas. Next, the students
learned about selected map servers, kinds of aerial and satellite images and their use in practice. The students
could actively participate in a small quiz „What is displayed on the satellite image?”. Two practical parts were
realised in computer laboratories. One offered working with ArcGIS 9.3. The second taught the students how
to work with Google Earth, showed them selected interesting places on the Earth and in Space. The third
practical part introduced basic functioning and principles of GPS as well as playful use of a tourist GPS
device - geocaching.
26. listopadu 2010 proběhla přednáška spojená s besedou se zástupci společnosti ČEZ na téma „Svět energie
a perspektivy studentů PřF OU“
(více na http://prf.osu.cz/kma/index.php?id=7842 )
26th November 2010, a lecture followed by a discussion with representatives of company ČEZ on the issue
„World of energy and prospective of the students of the Faculty of Science, UO”
(more at http://prf.osu.cz/kma/index.php?id=7842 )
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Na závěr roku 2010 proběhla, jako každoročně, již
sedmá tradiční Mikulášská besídka - a opět
netradičně, tentokrát ve znamení televizního vysílání.
Připravili ji studenti 2. ročníku navazujícího
magisterského studia učitelství chemie. Besídka
dostala přesně vystihující název „Chemické zprávy ze
světa i mimo něj“. Televizní hlasatelka televize Nebe Peklo - Ráj posluchače zavedla prostřednictvím
promítaných reportáží do Egypta, Brazílie, Itálie i do
Afriky. V živých vstupech pak účastníci besídky mohli
vidět řadu pekelných i nebeských pokusů. Besídka se
realizovala v roce 2010 celkem třikrát (pro děti 4.
třídy ZŠ v Bílovci a pro žáky 9. třídy ZŠ ve Velkých
Lošticích, pro talentované žáky v chemii a nakonec
pro studenty PřF OU, zaměstnance a jejich děti).
th

The end of 2010 witnessed a traditional, 7 ,
St.Nicholas gathering - and again in an untraditional
way, this time in the atmosphere of TV broadcasting.
It was prepared by the students of the 2nd year of the
follow-up master study programme of chemistry. The
gathering was concisely called „Chemical reports
from the world and from outside”. A TV reporter
from television Heaven - Hell - Paradise used
broadcast shots to bring the audience to Egypt,
Brazil, Italy, or Africa. Live interplays presented a
number of dangerous hellish and heavenly
experiments. The gathering was realised three times
throughout 2010 (for primary-school pupils of 4th
year in Bílovec and 9th year in Velké Loštice, for
talented pupils of chemistry, and finally for students
of the FS UO, its staff and their children).
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Vzdělávání seniorů a studentů se speciálními potřebami
Education of seniors and students with special needs
Díky RP MŠMT bylo založeno Centrum Pyramida, které nabízí pedagogické, speciálně-pedagogické
a psychologické poradenství a specializované služby jako: asistenční služba, zapisovatelská služba, tlumočení
do ZJ, individuální výuka, digitalizace výukových materiálů, zápůjčka kompenzačních pomůcek, atd. Byla
vytvořena Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami
na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na každé fakultě byla děkanem jmenována kontaktní osoba pro studenty se
speciálními potřebami, byl vytvořen systém evidence uchazečů a studentů se speciálními potřebami.
Je nabízena řada vzdělávacích aktivit jako kurzy, semináře, eLearningové kurzy pro zaměstnance OU.
Postupně se pracuje na odstraňování bariér jak architektonických (budova PřF, FF a UK), tak informačních
(specializovaný web, zpřístupňování dokumentů, atd.).
Více na http://pyramida.osu.cz
The MEYS development programme led to establishment of Centrum Pyramida, which offers pedagogical,
special-pedagogical and psychological consultancy, and specialised services, such as: assistance service,
recording service, interpreting into sign language, individual learning, digitalisation of learning materials,
lending compensation aids, etc. Methodology to support and equalize study conditions of students with
special needs at the University of Ostrava was created. Each dean appointed one contact person for students
with special needs, a new system of registering applicants and students with special needs was created. There
are numerous educational activities on the offer, e.g. courses, seminars, eLearning courses for the university
staff. We are gradually working on removing barriers, both architectural (buildings of the Faculty of Science,
the Faculty of Arts, and university library) and information (specialised web, document accessibility, etc.).
For more details, see http://pyramida.osu.cz
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Díky EU projektu Grundtvig a RP MŠMT 2010 byl zaveden systém kombinovaného studia seniorů jako
tzv. Virtuální univerzita třetího věku. Bylo vytvořeno a je nabízeno osm eLearningových kurzů:
• Vstupní dovednosti studujícího VirtU3V
• Angličtina pro studenty Virt U3V
• Digitální fotografie pro začátečníky
• Digitální fotografie pro mírně pokročilé
• Největší Čech
• Věda kolem nás
• Vybrané kapitoly z historie a dějin umění
• Zdraví a kvalita života
Kurzů se účastní cca 50 seniorů. Kurzy jsou založeny na prezenční přednášce a samostudiu ve virtuální třídě.
Výuka probíhá každé pondělí 15 - 18 hodin ve školícím středisku Centra Pyramida.
Více na http://setip.osu.cz
The EU project Grundtvig and the MEYS development programme 2010 resulted in implementing a
combined study form for seniors, so-called Virtual University of the Third Age. The following 8 eLearning
courses were created and offered:
• Input abilities of a student of the VIRTU3A
• English for the students of the VIRTU3A
• Digital photography for beginners
• Digital photography for the pre-intermediate
• Greatest Czech personality
• Science around us
• Selected chapters from the history and history of fine arts
• Health and quality of life
The courses are attended by c.50 seniors. The courses are based on a present lecture and self-study in a
virtual-classroom. The lessons take place in the training centre of Centrum Pyramida every Monday 15 -18.
For more details, see http://setip.osu.cz
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Rozpočet/Budget
Přírodovědecká fakulta hospodařila v roce 2010 s celkovými výnosy ve výši 157.520 tis. Kč, které lze podle
zdrojů rozčlenit do těchto kategorií:
- finanční prostředky na vzdělávací činnost ve výši 111.935 tis. Kč
- finanční prostředky jako dotace na řešení projektů ve výši 37.552 tis. Kč
- finanční prostředky získané z doplňkové činnosti ve výši 8.033 tis. Kč.
Celkové výnosy byly použity na pokrytí:
- podílu fakulty na celouniverzitních výdajích (podíl na prioritách I a II, odpisy)
- výdajů spojených s provozem a správou budov
- celofakultních výdajů
- výdajů kateder a ostatních pracovišť.
The 2010 income of the Faculty of Science totalled 157,520 th. CZK which can divided into the following
categories according to sources:
- funds for educational activity totalled 111,935 th. CZK
- funds for subsidising project solving totalled 37,552 th. CZK
- funds acquired form additional activity totalled 8,033 th. CZK.
The total income was used to cover:
- share of the faculty in the university expenses (share in priority I, II, depreciation)
- expenses related to operating and maintaining the buildings)
- all-faculty expenses
- expenses of the departments and other workplaces.

Veškeré finanční prostředky byly rozděleny a vyčerpány v souladu s platnými právními předpisy (zákony ČR,
vnitřní směrnice univerzity), podmínkami poskytovatele a podle pravidel schválených akademickým senátem
OU a PřF.
All funds were distributed and spent in accordance with valid regulations (laws of the Czech Republic,
internal regulations of the university), conditions of the provider, and in accordance with rules approved by
the Academic senate of the UO and the Faculty of Science.
Finanční prostředky přidělené jednotlivým pracovištím byly použity na financování provozních, mzdových a
ostatních nákladů, které byly nutné pro zajištění pedagogické, vědeckovýzkumné a provozní činnosti fakulty.
The funds assigned to individual workplaces were used to cover overheads, salary and other expenses, which
were necessary to secure pedagogical, research-development, and operating activities of the faculty.
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Výnosy (v tis. Kč)/Income (thousands of CZK)

2010

Vzdělávací činnost/Educational activity
v tom: Studenti a absolventi/Students and graduates
Kvalita/Quality
Dotace/Subsidies
v tom: Dotace z MŠMT/From MEYS
v tom: FRVŠ/Universities development fund (FRVS)
Rozvojové programy/Development programmes
Institucionální podpora VaV/R&D institutional support
Účelová podpora VaV- spec. Výzkum/Targeted R&D support - targeted research
Dotace z Operačních programů EU-čerpání/
Subsidies from EU Operational programmes
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu/Subsidies from state budget sections
Dotace z ostatních zdrojů - GA ČR, GA AV a další/
Subsidies from other sources - Czech Grant Agency, Grant Agency of AS, etc.
Dotace z ostatních veřejných zdrojů/Subsidies from other public sources
Dotace ze zahraničních grantů/Subsidies from foreign grants
Výnosy z doplňkové činnosti/Income from additional activities
v tom: Hospodářské smlouvy/Economic contracts
CŽV/Centre for Lifelong Education
Ostatní/Others
CELKEM/TOTAL

Náklady (v tis. Kč)/Expenditures (thousands of CZK)
Vzdělávací činnost/Educational activity
v tom: Podíl na celouniverzitních výdajích (priority I, II)/All-university facilities
Odpisy/Depreciations
Ostatní výdaje fakulty/Other faculty expenditures
Celofakultní výdaje/Faculty expenditures
Provoz budov/Building operations
Výdaje kateder/Departments expenditures
Výdaje děkanátu/Dean´s office expenditures
Dotace/Subsidies
Ostatní, doplňková činnost/Other additional activity
CELKEM/TOTAL
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111 935
105 005
6 930
37 552
16 450
4 380
5 484
1 814
4 772
10 235
3 039
6 816
348
664
8 033
1 719
4 220
2 094
157 520

2010
108 717
25 407
4 164
219
230
5 832
58 780
14 085
37 316
8 023
154 056

Ostatní veřejné zdroje
Ohter public sources
348
GAČR, GAAV atd.
Czech Grant Agency, Grant Agency of AS, etc.
6 816

Zahraniční granty
Foreign grants
664

FRVŠ
Universities development
fund (FRVS)
4 380
Rozvojové programy
Development programmes
5 484

Ostatní kapitoly státního
rozpočtu
Other state budget sections
3 039

Institucionální podpora VaV
Institutional R&D support
1 814
Specifický výzkum
Targeted research
4 772

Operační programy
Operational programmes
10 235

Obrázek 12.
Struktura dotací v roce 2010
Figure 13.
Structure of subsidies in 2010

Dotace
Subsidies
37 316

Podíl na celouniverzitních
výdajích (priority I, II)
All-university facilities
25 407

Doplňková činnost
Additional activity
8 023

Odpisy
Depreciations
4 164
Ostatní výdaje fakulty
Other faculty expenditures
219
Provoz budov
Building operations
5 832
Celofakultní výdaje
Faculty expenditures
230

Výdaje děkanátu
Dean´s office expenditures
14 085
Výdaje kateder
Departments expenditures
58 780

Obrázek 13.
Struktura nákladů v roce 2010
Figure 12.
Structure of costs in 2010
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