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Slovo děkanky/Word of the Dean

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě si v roce 2011 připomněla 20. výročí svého vzniku.
Za tuto relativně velmi krátkou dobu bylo vybudováno stávající moderní a dynamické vysokoškolské
pracoviště. Je zřejmé, že na rozvoji fakulty a na výsledcích dosažených v roce 2011 se podíleli především její
pracovníci a studenti - tímto bych jim všem chtěla velice poděkovat.
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 2011 realizovalo Centrum celoživotního vzdělávání na PřF
ve spolupráci s katedrami řadu zajímavých kurzů.
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. V roce 2011 zahájilo svou činnost na fakultě Centrum pro studium
dopadů environmentálních technologií na životní prostředí - toto Environmentální centrum, jak jej zkráceně
nazýváme, vzniklo jako součást projektu podporovaného Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace.
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 2011 velmi dobrých výsledků.
Do řešení výzkumných úkolů jsou na fakultě již tradičně zapojováni i studenti - jejich aktivity výrazně
podpořila i celouniverzitní Studentská grantová soutěž či Studentská vědecká konference, která se na naší
fakultě stala již tradiční možností prezentace dosažených výsledků. Naši studenti dobře reprezentovali fakultu
i na obdobných soutěžích pořádaných na jiných vysokých školách.
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V roce 2011 se dále rozšířila 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.
Těší nás, že pracoviště fakulty jsou již tradičními pořadateli konferencí, přednášek a seminářů, kterých
se účastní významní odborníci z ČR i ze zahraničí. Významné aktivity pracovníků fakulty jsou dokumentovány i
na webových stránkách fakulty v rámci odkazu Archiv akcí PřF OU.
V oblasti organizační a řídící nedošlo k žádným významným změnám. Soustředili jsme se především
na zvyšování kvality realizovaných činností. Důležitou změnou pro fakultu je však zprovoznění nové budovy M,
která rozšířila stávající prostory fakulty o moderně vybavené učebny, specializované laboratoře a pracovny
kateder fyziky a biologie a ekologie. Je zde soustředěna i převážná část laboratoří environmentálního
výzkumného centra.
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 i v roce 2011 podíleli na řadě akcí popularizujících přírodní vědy mezi žáky základních a středních škol.
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.
Dana Kričfaluši, děkanka
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In 2011, the Faculty of Science at the University of Ostrava celebrated its 20 anniversary. This relatively short
period was sufficient to establish 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.
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 2011, 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. In 2011, the faculty was enlarged by the Environmental Centre
focusing on the study of impacts of environmental technologies on the environment - this Environmental
Centre, which is the official shortcut, was founded as a part of the project supported by the Operational
Programme R&DfI.
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 2011.
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.
The year 2011 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.
We are pleased that the faculty workplaces traditionally organise conferences, lectures and seminars with
participation of distinguished experts both from the Czech Republic and abroad. Important activities of the
faculty staff are recorded on the faculty website, section Archív akcí PřF.
As far as organisational and managing area is considered, there were no significant changes. An important
change was opening of the new building M, which enlarged the present faculty premises with up-to-date
equipped classrooms, specialised laboratories and staff workrooms of the department of physics, and biology
and ecology. The building also houses the prevailing part of the Environmental Centre research laboratories.
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.
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
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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 lidi 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.

1991 - 2012
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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

Budova M/Building M
Adresa/Address
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava
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Lidé/People
V roce 2011 pracovalo na Přírodovědecké fakultě 11 profesorů, 26 docentů, 64 odborných asistentů a 17
vědeckých pracovníků. Nárůst vědeckých pracovníků souvisí se zřízením nové organizační jednotky - Centra
pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí. Zatímco počet profesorů a docentů
neklesá, je potěšitelné že na PřF OU přibývá mladých akademických pracovníků s vědeckou hodností.
In 2011, the Faculty of Science had 11 professors, 26 associate professors, 64 assistant professors and 17
scientific workers. The increase of scientific workers relates to the establishment of a new organisational unit The Centre for research of the impacts of environmental technologies on the environment. 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 2011 byl nově jmenován docentem:
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc., katedra biologie a ekologie
Newly appointed associate professor:
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc., Department of Biology and Ecology
V roce 2011 byli nově jmenováni profesory:
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., katedra biologie a ekologie
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., katedra matematiky
Newly appointed professors:
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Department of Biology and Ecology
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc., Department of Mathematics
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Profesoři/Full professors
Docenti/Associate professors

2007 2008 2009 2010 2011

Odborní asistenti/Assistent professors

Vědečtí pracovníci/Scientific workers
Asistenti/Assistents
Odborní asistenti/Assistent professors
Docenti/Associate professors
Profesoři/Full professors
Obrázek 1.
Kvalifikační struktura akademických pracovníků v období 2007-2011
Figure 1.
Qualification structure of the Faculty employees 2007-2011

Vědečtí pracovníci/Scientific workers

Obrázek 2.
Kvalifikační struktura akademických pracovníků v roce 2011
Figure 2.
Qualification structure of the Faculty employees in 2011
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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
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Organizační struktura děkanátu
Organization Diagram of the Dean´s Office
Děkanka
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a managementu
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Dean's office
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Akademický senát/Academic Senate
AS PřF OU je samosprávným orgánem Přírodovědecké fakulty a jeho členové jsou voleni členy akademické
obce fakulty na tříleté volební období.
The AS, FS UO, is an independent body of the Faculty of Science and its members are elected by the faculty
academia members for a three-year electoral period.
V roce 2011 došlo k obměně třetiny členů akademického senátu a to, jak na straně studentů, tak na straně
akademických pracovníků. Studenti končili své členství většinou v souvislosti s úspěšným zakončením svého
studia na Ostravské univerzitě. U akademických pracovníků se jednalo převážně o odstoupení v důsledku
jmenování do funkce vedoucího katedry. Přehled změn odráží níže uvedený seznam členů senátu s daty
odstoupení či přijetí členství.
In 2011, a third of the Senate was changed, both students and academics. The students usually terminated
their membership due to successful completion of their studies at the University of Ostrava. The academics
mostly resigned after being appointed head of their department. An overview of the changes is reflected in
the following list of members with dates of their resignation or appointment.

Členové AS PřF/Members of AS FS
Komora pedagogických pracovníků/Chamber of pedagogical staff
st

RNDr. Jana Bohdálková, Ph.D. (členství od 1. 7. 2011/membership since 1 June 2011)
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
Mgr. Tomáš Drobík, Ph.D.
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. Rostislav Fojtík, Ph.D. (členství od 1. 7. 2011/membership since 1st July 2011)
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
katedra chemie/Department of Chemistry
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. (členství do 30. 6. 2011/membership till 30th June 2011)
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
RNDr. Libor Koníček, PhD.
katedra fyziky/Department of Physics
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc. (členství od 1. 7. 2011/membership since 1st July 2011)
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc. (členství do 30. 6. 2011/membership till 30th June 2011)
katedra chemie/Department of Chemistry
Mgr. Zuzana Rybková
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
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th

RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. (členství do 26. 5. 2011/membership till 26 May 2011)
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. Marek Vajgl, Ph.D. (členství od 1. 7. 2011/membership since 1st July 2011)
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Mgr. Aleš Vítek (členství do 29. 6. 2011/membership till 29th June 2011)
katedra fyziky/Department of Physics
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers

Komora studentská/Chamber of students
Mgr. Petr Bujok
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Bc. Jan Fric (členství od 19. října 2011/membership since 19th October 2011)
katedra sociální geografie regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
Mgr. Tomáš Hoch (členství do 31. 5. 2011/membership till 31st May 2011)
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
Mgr. Blanka Marková (členství od 19. října 2011/membership since 19th October 2011)
katedra sociální geografei a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
Bc. Lukáš Novotný
katedra matematiky/Department of Mathematics
Bc. Bára Prátová (členství od 19. října 2011/membership since 19th October 2011)
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
Mgr. David Sikora
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
Bc. Petra Srnová (členství do 31. 5. 2011/membership till 31st May 2011)
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
Lucie Ruppenthalová (členství do 31. 5. 2011/membership till 31st May 2011)
katedra chemie/Department of Chemistry
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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.

V roce 2011 zasedal akademický senát Přírodovědecké fakulty celkem devětkrát. V první polovině roku
se zabýval především schvalováním rozpočtu fakulty, kontrolou hospodaření fakulty za uplynulý kalendářní
rok, projednáváním návrhů studentů na zlepšení služeb fakulty a kontrolou činnosti fakultního Centra
pro celoživotní vzdělávání. Program zasedání senátu v druhé polovině roku 2011 naplnila zejména diskuze
nad procesem slučování OU a VŠB-TUO. Dále senát věnoval čas seznámení se s problematikou práce
s absolventy na celouniverzitní úrovni a vyslechl informace o evaluaci studia za letní semestr akademického
roku 2010/2011. Činnost senátu v roce 2011 byla zakončena prosincovým zasedáním, na němž se začaly
připravovat únorové volby vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajícího senátu.
The AS FS was gathered nine times during 2011. The first half of the year concerned approving the budget,
checking economic administration of the faculty for the previous year, discussing students' proposals
to improve faculty services, and checking the activity of the Centre for life-long education. The activity
of the senate in the second half of the year was focused on discussion about the process of joining the UO and
VŠB-TUO. The senate also dealt with the issue of work with graduates on a university level and was updated
about the evaluations of the summer term 2010/2011. The activity of the senate was closed up by a December
meeting, which had on its agenda preparations for February elections with respect to the ending electoral
period of the present senate.
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Vědecká rada/Academic Board
Předseda/Chairman:
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
děkanka PřF OU/Dean of the FS

Interní členové/Internal members:
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/Department of Human Geography and Regional
Development
doc. 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. Olga Krupková, DrSc.
katedra matematiky/Department of Mathematics
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
katedra informatiky a počítačů/Department of Informatics and Computers
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
prof. RNDr. Josef Minár, CSc.
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
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
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Změny ve složení vědecké rady PřF OU ke dni 1. 12. 2011
Changes in the Academic Board of the Faculty of Science, UO
st
until 1 December 2011
Členství ukončili/Terminated membership:
Interní členové/Internal members:
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
RNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Ing. Rudolf Peter, CSc.
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Externí členové/External members:
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.
doc. RNDr. Milan Trizna, CSc.

Nově jmenovaní/Newly appointed:
Interní členové/Internal members:
RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
katedra biologie a ekologie/Department of Biology and Ecology
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
katedra chemie/Department of Chemistry
Externí členové/External members:
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MU Brno/Department of Theoretical Physics and Astrophysics,
Faculty of Science, MU Brno
Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Brno/Global Change Research Centre of the ASCR, v.v.i.,
Brno
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
PřF UK Praha/Faculty of Science, Charles University, Prague
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V roce 2011 zasedala Vědecká rada PřF OU v Ostravě dvakrát/The Academic Boards of the FS UO met twice
in 2011:
Dne 30. května byly na programu zasedání: informace o výsledcích z jednání Akreditační komise, informace
o přijímacím řízení pro AR 2011/2012, informace o habilitačním řízení RNDr. Bednaříka a schválení návrhu
na prominutí habilitačního řízení J. D. Saundersovi, PhD., vybrané ukazatele rozvoje PřF - výroční zpráva PřF
za rok 2010, schválení aktualizace komisí pro státní závěrečné zkoušky, schválení nových členů oborových rad
th
doktorského studia a školitelů doktorského studia. On 30 May the agenda was: information about the results
from the meeting of the Accreditation Committee, information about the entrance examination procedure
for the academic year 2011/2012, information about the habilitation procedure of RNDr. Bednařík and
approving the proposal to remit the habilitation procedure to J.D.Saunders, PhD., selected indicators of the
FS development - the 2010 Annual Report of the FS, approving updated committees for the Final State
Examinations, approving new members of the doctoral study Boards and new tutors of the doctoral studies.
Dne 19. prosince byly na programu zasedání: informace o aktuálním složení VR PřF OU, veřejná habilitační
přednáška a habilitační řízení Mgr. Dušana Bednaříka, Ph.D., veřejná profesorská přednáška a řízení
ke jmenování profesorem doc. RNDr. Jana Picka, CSc., zahájení nových habilitačních řízení, informace
o výsledcích z jednání Akreditační komise, informace o počtech studentů na PřF OU, informace o hlavních
směrech výzkumu na OU a PřF OU, schválení aktualizace komisí pro státní závěrečné zkoušky, schválení
nových členů oborových rad doktorského studia a školitelů doktorského studia. On 19th May the agenda was:
information about the present composition of the Academic Board, FS UO, public habilitation lecture and
habilitation procedure of Mgr. Dušan Bednařík, PhD., public professor lecture and procedure to promote
doc. RNDr. Jan Picek, CSc., to professorship, initialisation of new habilitation procedures, information about
the results of the Accreditation Committee meeting, information about the number of students and the FS
UO, information about the main research directions at the UO and the FS UO, approving updated
committees for the Final State Examinations, approving new members of the doctoral study Boards and new
tutors of the doctoral studies.
Členové vědecké rady také čtyřikrát hlasovali formou korespondenčního hlasování/The members of the
Academic Board voted four times in the form of correspondence voting:
Ke dni 1. 4. 2011 o návrhu složení komise pro habilitační řízení RNDr. Bednaříka a D. J. Saunderse, Ph.D. On
st
1 April 2011 about the proposal of the structure of the committee for the habilitation procedure of RNDr.
Bednařík and J.D.Saunders, PhD.
Ke dni 16. 5. 2011 o souhlasu s podáním žádostí Akreditační komisi o prodloužení platnosti akreditace
studijních programů a o udělení akreditace doktorským studijním programům Analytická chemie a Biologie a
o prodloužení akreditace oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru
Aplikovaná matematika, o souhlasu s doplněním členů komisí pro státní zavěrečné zkoušky. On 16th May 2011
about approving the proposal to submit the applications to the Accreditation Committee to prolong the
accreditation validity of study programmes and granting accreditation to doctoral study programmes
Analytical chemistry and Biology and to prolong accreditation of the right to hold habilitation procedures
and professorship procedures in the field Applied mathematics, about approving the proposal to complete
the Final State Examination committees.
Ke dni 16. 9. 2011 o souhlasu s podáním žádostí Akreditační komisi o prodloužení platnosti akreditace
studijních programů a o souhlasu s doplněním členů komisí pro státní zavěrečné zkoušky. On 16th September
about approving the proposal to submit the applications to the Accreditation Committee to prolong the
accreditation validity of study programmes and about the proposal to complete the Final State Examination
committees.
Ke dni 28. 11. 2011 o návrhu na složení komise pro řízení ke jmenování profesorem pana doc. RNDr. J. Picka,
CSc. On 28th November 2011 about the proposal of the structure of the committee to promote doc. RNDr. Jan
Picek, CSc., to professorship.
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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., Mgr. Pavel Drozd, PhD.
(od/since 01/07/2011).
Katedra fyzické geografie a geoekologie/Department of Physical Geography and Geoecology
vedoucí katedry/head of department: RNDr. Monika Mulková, Ph.D., doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
(od/since 01/07/2011).
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., doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
(od/since 01/07/2011).
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.
Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí/ The Centre for research
of the impacts of environmental technologies on the environment
vedoucí Centra/head of centre: doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.

Účelová zařízení/Special facilities:
Centrum celoživotního vzdělávání/Centre for Lifelong Education
vedoucí CŽV/head of centre: 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
Ing. Eliška Kulová, Ph.D., 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: Petr Kica
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Studium/Studies
Studijní programy a obory/Study programmes and fields
Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě měli v roce 2011 studenti možnost studovat ve 26
bakalářských, 34 navazujících magisterských a 13 magisterských akreditovaných studijních oborech pod
celkem 26 studijními programy. Z toho 14 studijních oborů lze studovat také v kombinované formě studia,
jeden v distanční formě studia. Postgraduální studia mohli studenti realizovat v 9 odborných oblastech v rámci
6 akreditovaných doktorských studijních programů.
In 2011, the Faculty of Science at the University of Ostrava offered its students to study in 26 bachelor, 34
follow-up master, and 13 master accredited study fields in 26 study programmes. 14 study fields can also be
studied in a combined form and one in a distant form of studies. Post-gradual studies were available in 9
specialised areas within 6 accredited doctoral study programmes.

Studijní programy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v roce 2011
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
2
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, 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
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
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 matematiky pro střední školy (dvouoborové)
Učitelství matematiky 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
Geografie
Geografie
Geografie
Ekologie a ochrana prostředí
Informatika
Informatika
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy

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 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
5
5
5
5

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
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
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
Biologie
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
Biologie
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 at the Faculty of Science, University of Ostrava in 2011
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
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
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
2

P
P
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
Geography
Geography
Geography
Ecology and Environmental
Protection
Information Science
Information Science
Teaching for Secondary
School
Teaching for Secondary
School
Teaching for Secondary
School
Teaching for Secondary
School
Teaching for Secondary
School
Teaching for Secondary
School

Teaching for Secondary School - Mathematics
(in a combination of two subjects)
Geography
Political and Cultural Geography
Teaching for Secondary School - Geography *)

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)

5

P

5

P

Teaching for Secondary School - Information Science

5

P

Teaching for Secondary School - Mathematics

5

P

Teaching for Secondary School - Physics

5

P

Teaching for Secondary School - Chemistry

5

P

Teaching for Secondary School - Biology

5

P

Teaching for Secondary School - Geography

5

P

3,4
4
3
3,4
4
3
3,4
3,4
3
3
3
4
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
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
Biology
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
Biology
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
P1501
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

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

2011
25
115
536
132
340
71
31
10
90
395
1745

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

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

2011
2
4
0
0
0
2
17
18
164
31
118
39
10
3
85
3
0
496

2007
28
34

2008
25
43

2009
29
44

2010
28
51

0
19
24
105

0
21
23
112

1
32
18
123

1
30
11
121

2011
27
52
4
3
24
10
12

Aplikovaná matematika/Applied mathematics
Geografie/Geography
Biologie/Biology
Aplikovaná fyzika/Applied physics
Informatika/Computer science
Specializace v pedagogice/Specialization - pedagogy
Celkem/Summary
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Figure 5.
Numbers of students in fields of study in 2011

Obrázek 6.
Počty absolventů v jednotlivých studijních programech
Figure 6.
Numbers of graduates in invididual study programmes
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2011

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 2011 získala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě akreditaci nového doktorského
studijního oboru Biologie pod studijním programem Biologie se standardní dobou studia 4 roky. Současně
se podařilo získat prodloužení platnosti akreditace všech stávajících oborů, kterým v roce 2011 předchozí
akreditace končila.
In 2011, the FS UO acquired accreditation of a new doctoral study field Biology, under the study programme
Biology, with a standard study period of 4 years. In addition, all present study fields whose validity was to come
to their end in 2011 were re-accredited.
V roce 2011 studovalo na PřF celkem 2 361 studentů, z toho 1 745 v bakalářských studijních oborech, 496
v magisterských studijních oborech a 120 v doktorských studijních oborech. V kombinované formě studia
studovalo celkem 340 studentů, v distanční formě studia 122 studentů. Úspěšně ukončilo své studium celkem
403 studentů.
In 2011, the FS had 2 361 students in total, 1 745 of whom in the bachelor study fields, 496 in the master study
fields, and 120 in the doctoral study fields. 340 students belonged to the combined form of studies, 122 to the
distant form. 403 students successfully graduated.
Fakulta se každoročně snaží ohodnotit studenty za vynikající studijní výsledky. V roce 2011 byla z prostředků
stipendijního fondu fakulty vyplacena prospěchová stipendia v celkové výši 520 000 Kč a mimořádná stipendia
za vynikající studijní výsledky ve výši 231 000 Kč.
Every year, the faculty tries to reward its students for their exceptional study results. In 2011, the scholarship
fund of the faculty paid out merit scholarship totalling 520 000 CZK and extra scholarship for their
exceptional study results totalling 231 000 CZK.
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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 (studijní pobyty a pracovní stáže)
Mobilita zaměstnanců 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 2011 měla PřF OU uzavřeno 83 bilaterálních smluv, na základě kterých na studijní pobyty nebo
pracovní stáže vyjelo celkem 56 studentů. Ve stejném období na PřF OU studovalo 32 studentů
ze zahraničních partnerských univerzit. Nejoblíbenější destinace našich studentů byly Španělsko (9 studentů),
Švédsko (8), Německo (6), Francie (6), Slovensko (5), Rakousko (4), Belgie (3), Portugalsko (3), Slovinsko
(3), V. Británie (3), Lotyšsko (2), Polsko (2), Kypr (1), Nizozemí (1).
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 2011 bylo na tento účel vyplaceno ze stipendijního fondu fakulty
192 180 Kč.
In 2011, the FS UO had 83 concluded bilateral contracts which provided the basis for student scholarships
and traineeships abroad of 56 students and 32 foreign university students were accepted. The most favourite
destination of our students is Spain (9 students), Sweden (8), Germany (6), France (6), Slovakia (5), Austria
(4), Belgium (3), Portugal (3), Slovenia (3), Great Britain (3), Latvia (2), Poland (2), Cyprus (1), The
Netherlands (1).
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 2011, the scholarship fund of the faculty paid out on this purpose 192 180 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 hlavní 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).
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.
Biologická diverzita a její evoluce/
Biological diversity and its evolution
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Diferenciální geometrie a globální analýza/
Differential geometry and global analysis
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
prof. David Saunders, PhD.
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
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.
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Geopolitické, geokulturní a geoekonomické procesy ve světě se zaměřením na postkomunistický prostor
Eurasie/
Geopolitical, geocultural, and geoecologic processes in the world focused on post-communist region of
Eurasia
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
prof. RNDr. Robert Ištok, CSc.
Governance lokálního a regionálního rozvoje 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.
Chemická fyzika/
Chemical physics
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc.
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Optimalizace a operační výzkum/
Optimisation and operational research
RNDr. David Bartl, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Soft Computing pro IT/
Softcomputing for IT
Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů/
Fuzzy modelling tools for analysis and design of information systems
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
RNDr. Jaroslav Procházka, Ph.D.
Metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur/
Methods of artificial intelligence for representation and recognition of structures
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace/
Adaptive algorithms of differential evolution and their application
doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
Modelování podnikových procesů s využitím meta modelování a doménově specifického
modelování/
Modelling of business processes using meta modelling and domain specific modelling
doc. Ing. František Huňka, CSc.
Modelování, rekonstrukce a vizualizace prostorových struktur/
Modelling, reconstruction and visualisation of space structures
Mgr. Alexej Kolcun, CSc.
Ing. David Bražina, Ph.D.
Studium biologických efektů souvisejících s antropogenní činností v prostředí/
Study of biological effects related to anthropogenic activity in the environment
doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
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
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Mišík, CSc.
doc. RNDr. János Tóth, Ph.D.
Výzkum edukace s podporou ICT/
Research of ICT-supported education
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
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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.
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Obrázek 8.
Financování výzkumu a vývoje 2007-2011
Figure 8.
Financing of R&D 2007-2011
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Obrázek 9.
Dotace na rozvojové projekty 2007-2011
Figure 9.
Development project subsidies 2007-2011

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).
Fig. 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
Významným počinem v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2011 byl vznik nového výzkumného centra.
Environmentální centrum (ENC), s úplným názvem „Centrum pro studium dopadů environmentálních
technologií na životní prostředí“, vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě především za účelem realizace projektu s názvem Institut environmentálních technologií.
Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 2 Regionální
VaV centra, č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100. V rámci projektu budou vybudovány či renovovány výzkumné
laboratoře, které budou (spolu se stávajícím vybavením) sloužit k naplnění cílů projektu. Na výzkumu
se budou podílet zkušení odborníci z oborů chemie, biologie a biofyziky. Nové laboratoře jsou situovány
v budově C a především v nově postavené budově M. Jedná se například o laboratoř biochemických analýz
a spektrálně optických metod, laboratoř ekofyziologie fotosyntézy, laboratoř molekulární biologie, laboratoř
mikrobiologie a toxikologie, laboratoř ekologie živočichů, laboratoř ekologie rostlin a laboratoř fyzikální
chemie povrchu. Laboratoře jsou vybavovány špičkovou laboratorní technikou, částka určená na investice je
přibližně 40.000 tis. Kč bez DPH.
An important R&D achievement in 2011 was establishment of a new research centre. The Environmental
Centre (ENC), full name “The Centre for research of impacts of environmental technologies on the
environment”, was created as an organisational unit of the FS UO, primarily for the purposes
of implementation of the project Institute of environmental technologies. The project is supported by the
Operational Programme Research and Development for Innovation (R&DfI), Priority Axis 2 Regional
Centres, n. CZ.1.05/2.1.00/03.0100. The project involves creation or reconstruction of research laboratories
which will serve, together with our present facilities, to fulfil the project objectives. The research will be
carried out by experienced specialists from the field of chemistry, biology and biophysics. New laboratories
are situated in building C and primarily in the newly built building M. The laboratories include e.g.
a laboratory of biochemical analyses and spectral-optical methods, a laboratory of ecophysiology
of photosynthesis, a laboratory of molecular biology, a laboratory of microbiology and toxicology, a laboratory
of ecology of animals, a laboratory of ecology of plants, and a laboratory of physical chemistry of surfaces. The
laboratories are equipped with cutting-edge laboratory technologies, the amount of investments
is approximately 40,000 th. CZK (VAT excluded).
Níže je uveden seznam všech projektů, které byly v roce 2011 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 2011 (academic staff of the FS UO were
solvers and co-solvers).

Vědecko výzkumné projekty (CEP)/R&D projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

IAAX00200901
RNDr. Čeněk Novotný, CSc., 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

GAP305/10/0205
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Nadrodina Ras GTPáz a evoluce eukaryotické buňky/
Ras GTPases superfamily and the evolution of eukaryotic cells

561
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CRP/11/E025
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., doc. Ing. Karel Skokan, Ph.D., RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Životní cyklus klastrů - role aktérů, sítí a institucí při vzniku, růstu, úpadku a znovuoživení klastrů/
Cluster life cycles - the role of actors, networks and institutions in emerging, growing, declining and renewing clusters
151
GAP209/10/0309
doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd
a jejich předpolí/Influence of historical climate and hydrometeorological extremes in slope and fluvial processes
in the Western Beskydy and foreground
808
IAA301870801
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí/
Temperature aspects of adsorption from aqueous solutions on coals
GA403/09/0885
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc., 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
GA522/09/0468
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Dynamika a variabilita epidermálního UV stínění a ochranné funkce karotenoidů u vyšších rostlin v důsledku změn
radiačního prostředí/Dynamics and variability of epidermal UV-shielding and carotenoid-mediated photoprotection
in higher plants due to radiation environment changes
FR-TI1/246
Ing. Vladimír Špachman, doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého/
Research of technology treatment of Zn-Fe sludges coming from zinc chloride production

536

59

725

1 630

Me10121
Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D., doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Vývoj frikčních kompozitů pro brzdová obložení šetrných k životnímu prostředí/
The development of environmnetally friendly friction composites for brake linings

413

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

903

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

141

GP406/09/P181
Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování komunikačních schopností dětí se specifickými
poruchami/Using of information and communication technology for communication with children
with specific disorder

211

GA201/09/0981
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů/
Global analysis and geometry of fibred spaces

1 025

GA206/09/1298
Mgr. Karel Janko, PhD., 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

MEB 041005
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Finsler structures and calculus of variations/
Finsler structures and calculus of variations

79

36

MEB 0810005
Globální analýza na varietách/
Global analysis on variations

prof.RNDr. Demeter Krupka, DrSc.
32

QI112A170
doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., doc. Ing. Václav Krpeš, Ph.D.
Možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí popoulací sadebního materiálu smrku ztepilého
s klimaxovou strategií růstu pro horské oblasti/Options of targeted cultivation and use of genetically valuable parts
of populations of spruce spruce with a climax strategy of growth for mountain areas

212

Le11009
Mgr. Martin Duda, doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v Moravskoslezském kraji/
Regional Contact Organisation for the 7th Framework programme in the Moravian-Silesian Region

400

ESF projekty/ESF projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

CZ.1.07/1.3.05/11.0011
Ing. Eva Burianová, Ph.D., doc. RNDr. František Koliba, CSc.
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.1.07/2.4.00/12.0062
BioNet Centrum/
BioNet Centre

2 966

prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc., doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
624

CZ.1.07/2.2.00/07.0306
Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor/
Technology and economic competence for the European research area

1 257

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

892

CZ.1.07/2.2.00/07.0264
PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D., 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

487

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

938

CZ.1.07/2.3.00/09.0109
Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., 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
CZ.1.07/2.2.00/07.0327
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., Bc. Gabriela Burianová
Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO/
The system of further technical and educational training of the Technical University of Ostrava staff

37

1 400

336

CZ.1.07/2.2.00/15.0456

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D., Mgr. Jiřina Pandularisová, Mgr. Irena Savková,
Mgr. Eva Sroková, Mgr. Miroslava Gacková
Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce/
Competences of the University of Ostrava graduates focused on equal opportunities on the labour market
CZ.1.05/2.1.00/03.0100
prof. Ing. Karel Obroučka, CSc., doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
IET Institut enviromentálních technologií/
IET Institute of Environmental Technology

2 061

39 000

CZ.1.07/2.2.00/15.0449
Mgr. Monika Šumberová
Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní
ekonomice/Innovation of human geography at the University of Ostrava towards increasing the employability
of graduates on the labour market in the knowledge economy
1 884
CZ.1.07/2.4.00/17.0132
RNDr. Jaroslav Koutský, RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
NetRegio - platforma pro akceleraci sítí,vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou/
NetRegio - platform for accelerating network of relationships and linkages between the research environment, regional
development and application sphere
CZ.1.07/2.3.00/09.0131
Ing. Monika Kůrková, Bc. Lukáš Straňák
Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodních vědecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE)/
Support of workers in R&D projects of international scientific research cooperation (Promote)

0

2 190

CZ.1.07/2.2.00/15.0132
Ing. Martina Čaputová, doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO/
The Development of Language Skills of the VSB-TUO staff

731

CZ.1.07/2.2.00/15.0176
Ing. Martina Čaputová, Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)/
Competence development of the university management and staff in the Moravian-Silesian region (with support of ICT)

1 056

CZ.1.07/2.3.00/09.0173
Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D., Bc. Lukáš Straňák
Řízení financí a auditing VaV projektů v mezinárodních souvislostech (PROFIN)/
Finance and auditing management in R&D projects in international context (Profin)

2 348

CZ.1.07/3.2.07/02.0033
Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké
fakultě Ostravské univerzity/Making distance learning modules for lifelong learning according
to § 60 of Act No. 111/1998 Coll. on higher education at the Faculty of Science, University of Ostrava

0

CZ.1.07/1.3.05/03.0030
Mgr. Zuzana Houdková
Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede/
Geography in a new perspective alias the path this way

4 261

CZ.1.07/2.2.00/15.0026
Ing. Eva Burianová, Ph.D., doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě/
Increasing expert competences of academic staff of the University of Ostrava and the Silesian University in Opava

2 684

38

Rozvojové projekty/Developments projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

RP 2011
RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na vysoké škole s důrazem na adaptaci a bezbariérovou distribuci studijních
materiálů na bázi technologie vícedruhových médií/Integration of students with special needs to study at university
with an emphasis on adaptation and barrier-free distribution of learning materials based on multitype-media technology 1 832
RP 2011
Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Virtuální univerzita třetího věku/
Virtual University of the Third Age

589

RP 2011
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů/
Support of education in natural sciences, including courses for teachers

1 296

Hospodářské smlouvy/Economic contracts
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

HS_HBZS
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)/Determination
of susceptibility category of coal mass to spontaneous combustion (determination of reactivity with oxygen

39

0

Zahraniční projekty/Foreign projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

NO/08/LLP-LdV/TOI/131013
Mgr. Libor Koníček, PhD.
"MOSEM - MOdelling and data acquisition for the continuing vocational training of upper secondary school physics
teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents"

30

7E09074
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Governance of shrinkage within a European Context
189
Grundtvig
Martinez Diaz Inmaculada, doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
Diversity of cultures, different styles of education
4 400 EUR
IRSES 246981
Geometric Mechanics

Saskia VanderBroeck, prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
5 400 EUR

PV-GRU-2011-003
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
Grundtvig Contact Seminar and ESBN Conference - TEACHING OF BASIC SKILLS
1 300 EUR

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

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

MSK_dotace
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.
The Scale of Globalization: Global, Local, Individual - Think Globally, Act Locally,
Change Individually in the 21st Century

40

OSTRAVA
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Podpora 21. mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu Vojtěcha Jarníka na Ostravské univerzitě v Ostravě/
Support of the 21st Vojtěch Jarník international mathematical competition for unveristy students
at the University of Ostrava

50

MS kraj 2010
RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010/
Support of science and research in the Moravian-Silesian Region 2010

212

MS kraj
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010/
Support of science and research in the Moravian-Silesian Region 2010

334

40

RRC/04/2010 DT5
RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě/
Support and stabilization of junior researchers at the University of Ostrava

224

RRC/04/2010 DT5
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků na Ostravské univerzitě/
Support and stabilization of junior researchers at the University of Ostrava

30

RRC/04/2010 DT4
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Podpora výzkumu v matematice a modernizace jeho infrastruktury na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
v Ostravě/Support for research in mathematics and modernization of its infrastructure at the Faculty
of Science, University of Ostrava

900

RRC/04/2010 DT1
prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.
Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů/
Involvement of foreign experts in scientific projects

592

Projekty FRVŠ
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

FRVŠ_NIV
RNDr. Michal Živný, Ph.D.
Inovace a modernizace výuky evolučně-antropologické náplně předmětu Antropologie/
Innovation and modernization of teaching of evolutionary-anthropological content in subect Anthropology

92

FRVŠ_NIV
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Inovace matematických předmětů s ohledem na potřebu technicky orientovaných oborů/
Innovation of mathematical subjects with regard to the need of technically oriented disciplines

204

FRVŠ_NIV
Mgr. Věra Ferdiánová
Interaktivní cvičení z matematické analýzy/
Interactive exercises from mathematical analysis

121

FRVŠ_NIV
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Komplexní inovace biologických terénních cvičení s ohledem na program výchovy/
Complex innovation of biological terrain exercises with regard to the educational program

132

FRVŠ_NIV
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Tvorba předmětu "Pokročilé metody v molekulární biologii" pro studenty navazujícího studia Experimentální biologie/
Creating subject "Advanced methods in molecular biology" for the students of the follow-up studies
in Experimental Biology

120

FRVŠ_NIV
prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
Zavedení přemětu "Diskrétní matematika pro informatiky" do stávajících bakalářských programů katedry informatiky
a počítačů/Introduction of the course "Discrete Mathematics for Computer Science" in the existing bachelor
programs of the Department of Informatics and Computers
FRVŠ_INV
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Specializovaná laboratoř pro výuku soft computingu/
Specialized laboratory for teaching soft-computing

33

1 740

41

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 2011 ještě není
přesně známo, proto uvádíme v následujím přehledu body za předchozí pětiletá období. 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
6000
on the methods of the R&D Council, these outputs
5000
have their concrete point rating. The 2011 point
valuation is not known yet, therefore the figure
4000
presents the points over the previous five years.
The graph clearly shows an increasing trend
3000
of quality publications.
2000
1000
0
2004-2008

2005-2009

2006-2010

Obrázek 10.
Výsledky VaV 2004-2010
Figure 10.
Results of R&D 2004-2010

Publikace v odborných časopisech/
Publications in impacted scientific journals
BRAŽINA, D., MONKOVÁ, K., MONKA, P., ČEP, R.
Factor analysis of the abrasive waterjet factors affecting the surface roughness of titanium.
Technical Gazette. 2011, roč. 2011, sv. 18, s. 73-78.
BRAŽINA, D., STOIC, A., KOMENDA, T.
Doubled Displacement.
STROJARSTVO. 2011, . ISSN 0562-1887.
DEMEK, J., BALATKA, B., KIRCHNER, K., MACKOVČIN, P., PÁNEK, T., SLAVÍK, P.
Relief of Czechia: Quantitative evaluation in the GIS environment.
Geografie. 2011, roč. 116, sv. 116, s. 111-129. ISSN 0562-1887.
DISNEY, H., ŠEVČÍK, J.
A new species of fungus breeding Megaselia (Diptera: Phoridae) from Indonesia.
ACTA ENTOMOLOGICA MUSEI NATIONALIS PRAGAE. 2011, roč. 51, s. 211-215. ISSN 0562-1887.

42

DOLNÝ, A., BÁRTA, D., LHOTA, S., RUSDIANTO, .., DROZD, P.
Dragonflies (Odonata) in the Bornean rain forest as indicators of changes in biodiversity resulting from
forest modification and destruction.
TROP ZOOL. 2011, roč. 24, sv. 24, s. 63-86. ISSN 0562-1887.
ĎURIŠ, Z., HORKÁ, I., AL-HORANI, F.
Periclimenaeus echinimanus sp nov (Crustacea: Decapoda: Pontoniinae), a new species from the Gulf
of Aqaba, Red Sea.
ZOOTAXA. 2011, sv. 2983, s. 57-68. ISSN 0562-1887.
ĎURIŠ, Z., HORKÁ, I., JURAČKA, P. J., PETRUSEK, A., SANDFORD, F.
These Squatters Are Not Innocent: The Evidence of Parasitism in Sponge-Inhabiting
Shrimps. -. 2011, roč. 6, . ISSN 0562-1887.
FOJTÍK, R.
Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders.
International Journal on Information Technologies and Security.
2011, roč. 2011, sv. 1/2011, s. 19-26. ISSN 0562-1887.
GALIA, T., HRADECKÝ, J.
BEDLOAD TRANSPORT AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF HIGH-MAGNITUDE FLOODS IN
SMALL HEADWATER STREAMS - MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS. (CZECH REPUBLIC).
Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2011, roč. 2011, sv. 59, s. 238-250. ISSN 0562-1887.
HABIBALLA, H.
Non-clausal resolution and fuzzy logic.
Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 557-570. ISSN 0562-1887.
HABIBALLA, H., PAVLISKA, V.
IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION.
Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 571-576. ISSN 0562-1887.
HABIBALLA, H., PAVLISKA, V., DVOŘÁK, A.
LFLF Forecaster for time series prediction.
Journal of Applied Mathematics. 2011, roč. 2011, s. 1545-1552. ISSN 0562-1887.
HANČL, J., ŠUSTEK, J., NOVOTNÝ, L.
21. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, sv. 56, s. 177-186. ISSN 0562-1887.
HANČL, J., CORVAJA, P.
A characterization of the honeycomb lattice.
ACTA ARITH. 2011, . ISSN 0562-1887.
HANČL, J., ŠUSTEK, J.
Sequences of the Cantor Type and Their Expressibility.
J KOREAN MATH SOC. 2011, . ISSN 0562-1887.

43

HARABIŠ, F., DOLNÝ, A.
The effect of ecological determinants on the dispersal abilities of Central European dragonflies (Odonata).
ODONATOLOGICA. 2011, roč. 40, sv. 40, s. 17-26. ISSN 0562-1887.
HASALOVÁ, J.
Social Remitting Activities of Asian Diaspora in Ireland: Co-development Strategies in New Countries
of Immigration.
Contemporary European Studies. 2011, roč. 6, sv. 1, s. 37-51. ISSN 0562-1887.
HOCH, T., KOPEČEK, V.
Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character).
The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, sv. 1, s. 57-72. ISSN 0562-1887.
HUŇKA, F., KAŠÍK, J.
Business Process Modeling Using REA Ontology.
Economics & Management. 2011, s. 1047-1053. ISSN 0562-1887.
HUŇKA, F., ŽÁČEK, J., MELIŠ, Z., ŠEVČÍK, J.
REA Value Chain and Supply Chain.
Scientific Papers of the University of Pardubice. 2011, sv. 21 (3/201), s. 68-77. ISSN 0562-1887.
JANKO, K., DROZD, P., EISNER, J.
Do clones degenerate over time? Explaining the genetic variability of asexuals through population genetic
models.
BIOL DIRECT. 2011, sv. 6. ISSN 0562-1887.
JANOŠEK, M.
Optimalizace a adaptace parametrů simulace komplexních samoorganizujících systémů.
Elektrorevue. 2011, roč. 2011, s. 1-7. ISSN 0562-1887.
KLIMEŠ, C. Model of adaptation under infeterminacy.
KYBERNETIKA. 2011, roč. 2011, sv. 47, s. 355-368. ISSN 0562-1887.
KOČÁREK, P., HOLUŠA, J., GRUCMANOVÁ, Š., MUSIOLEK, D.
Biology of Tetrix bolivari (Orthoptera: Tetrigidae).
CENT EUR J BIOL. 2011, roč. 6, s. 531-544. ISSN 0562-1887.
KOČÁREK, P., SABOL, O., VÁVRA, J.
Recentní nálezy Osmoderma barnabita (Coleoptera, Scarabaeidae) v Moravskoslezském kraji, Česká
republika.
Acta Musei Beskidensis. 2011, roč. 3, s. 193-194. ISSN 0562-1887.
KONEČNÁ, P., VÁCLAVÍKOVÁ, Z.
Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics.
Journal of Mathematics and System Science. 2011, sv. 1, s. 80-87. ISSN 0562-1887.
KOPEČEK, V.
European Neighbourhood Policy: Does the tool work?: Area study of the South Caucasian countries.
Contemporary European Studies. 2011, s. 5-22. ISSN 0562-1887.

44
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Studentská grantová soutěž/Student grant competition
V roce 2011 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 2011, 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.

Projekty SGS/SGS projects
ID projektu
Project ID

Řešitel, spoluřešitel
Solver, Co-solver

Název projektu/Project name

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

sgs1/PřF/2011
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy/
Analysis and evaluation of governance of the socio-economic development of the City of Ostrava

150

sgs3/PřF/2011
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Mgr. Kateřina Rudincová
Dezintegrační procesy v oblasti Afrického rohu/
Disintegrating processes in the Horn of Africa

120

sgs4/PřF/2011
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., Mgr. Hana Hasalová
Analýza státního rozvojového diskurzu Irské republiky/
Analysis of the state development discourse of the Republic of Ireland

120

sgs5/PřF/2011
Mgr. Zuzana Houdková
Rozdíly v percepci geografikého prostoru v učebnicích geografie a dějepisu pro základní a střední školy na příkladech
Česka, Slovenska a Polska/Differences in the perception of geographical space in geography and history
textbooks for primary and secondary schools on the examples of the Czech Republic, Slovakia and Poland

75

sgs6/PřF/2011
doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Hluboké svahové deformace, recentní sesuvy a vývoj údolních den/
Deep slope deformation, recent landslides and development of valley bottoms

632

sgs7/PřF/2011
prof. Irina Perfiljeva, CSc.
Úlohy zpracování obrazů metodami soft computing/
The tasks of image processing by methods by soft computing

197

sgs8/PřF/2011
RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Fuzzy modelování: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací/
Fuzzy Modeling: Development of theoretical foundations and selected applications

395

50

sgs9/PřF/2011
Geometrická mechanika/
Geometric mechanics

prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc.

sgs10/PřF/2011
Aplikace teorie čísel/
Application of Number Theory

prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.

308

605

sgs11/PřF/2011
RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Životní strategie vážek: vliv biotických a abiotických faktorů/
Life strategies of dragonflies: the influence of biotic and abiotic factors

150

sgs12/PřF/2011
Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Uplatnění testů toxicity a genotoxicity v hodnocení účinnosti biodegradačních technologií/
Application of toxicity and genotoxicity tests in the evaluation of the effectiveness of biodegradation technology

270

sgs13/PřF/2011
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Genetická heterogenita vybraných druhů mechů rodu Orthotrichum v závislosti na ekologických faktorech/
Genetic heterogeneity of selected species of moss genus Orthotrichum depending on environmental factors

150

sgs14/PřF/2011
doc. Ing. Ivan Janeček, CSc.
Posílení odborné profilace studentů magisterského studia zapojením do výzkumu v oblasti fyzikálního modelování/
Strengthening the professional master's program profiling of students by their engagement in research
on physical modeling

257

sgs16/PřF/2011
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D., Mgr. Jakub Nezval
Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek/
Standardization of HPLC separation and identification of phenolic substances

226

sgs17/PřF/2011
Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
Interakce ultrafialového a viditelného záření ve vztahu k aklimaci asimilačního aparátu rostlin/
Interaction of ultraviolet and visible radiation in relation to the assimilation apparatus acclimation of plants

266

sgs18/PřF/2011
doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Sorpční vlastnosti organo-jílových kompozitů/
Sorption properties of organo-clay composites

211

sgs19/PřF/2011
doc. Ing. František Huňka, CSc.
Návrh a vytvoření vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování pro doménově orientovaném
modelování/Design and creation of a development environment based on the principles of visual programming
for domain-oriented modeling

181

sgs20/PřF/2011
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Fuzzy modelovací nástroj pro testování informačních systémů realizujících business procesy/
Fuzzy modeling tool for testing information systems implementing the business processes

231

sgs21/PřF/2011
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Problémy podobnosti a obohacení obsahu při personalizované adaptaci/
Issues of content similarity and enrichment in personalized adaptation

136

sgs22/PřF/2011
doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace/
Adaptive differential evolution algorithms and their applications

181

51

sgs23/PřF/2011
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
Moderní metody umělé inteligence pro reprezentaci a rozpoznávání struktur/
Modern methods of artificial intelligence for structure representation and recognition
sgs24/PřF/2011
Ing. David Bražina, Ph.D., prof. Ing. Václav Skala, CSc.
Algoritmus rekonstrukce poškozeného obrazu pomocí RBF, jeho implementace na CPU GPU s aplikací hodnocení
3D topografie povrchu, vzniklého za sledování technologických podmínek s použitím neuronových sití/
Algorithm of recontructing a damaged image using RBF, its implementation on the CPU GPU with an application
of evaluation of 3D surface topography created under monitoring the process conditions using neural networks

318

90

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
picture.
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Rozšiřující studia/Enlargement studies
Školení koordinátorů IT/Coordinator in the field of ICT
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Jazykové kurzy/Languages courses
Kurzy projektu ESF/Project ESF courses
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Obrázek 11.
Kurzy Centra pro celoživotní vzdělávání 2007-2011
Figure 11.
Centre for Lifelong Education courses 2007-2011

52

Úspěchy/Achivements
Přírodovědecká fakulta OU má dva nové profesory
Dne 24. června 2011 převzali v Praze v historické aule
Karolina z rukou prezidenta republiky Václava Klause
jmenovací dekret oceánolog doc. RNDr. Zdeněk
Ďuriš, CSc. z katedry biologie a ekologie a matematik
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. z katedry matematiky,
oba jsou akademickými pracovníky naší Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Doc. Ďuriše jmenoval prezident profesorem v oboru
zoologie na návrh Vědecké rady Masarykovy university
v Brně. Profesorské řízení doc. Ďuriše proběhlo
v letech 2010 až 2011. V průběhu řízení byl hodnocen
průběh a výsledky jak pedagogické, tak i vědecké práce
doc. Ďuriše. Zvlášť byly oceňovány výsledky výzkumu
v oblastech biologie sladkovodních raků a systematiky
a ekologie mořských korýšů. Během posledních 15 let
objevil kolem 20 nových, vědě dosud neznámých
krevet a krabů. Zabývá se i video-dokumentací života
pod vodní hladinou se záměrem zpřístupnit větší část
svého video-archivu studentům při výuce. Doc. Ďuriš se
například v posledních letech účastnil jako expert
na tropické symbiotické krevety mezinárodní
výzkumné expedice v Austrálii na ostrově Lizard (Velký
bariérový útes).
Doc. Hančla jmenoval prezident profesorem v oboru
aplikovaná matematika na návrh Vědecké rady ČVUT
v Praze. Profesorské řízení doc. Hančla proběhlo
v letech 2009 až 2010. Doc. Hančl se v oblasti vědecké
zaměřuje na teorii čísel - diofantické aproximace vyjadřování čísel, v oblasti pedagogické pracuje
především s matematickými talenty na Přírodovědecké
fakultě OU a pravidelně organizuje prestižní
Mezinárodní matematickou soutěž Vojtěcha Jarníka
pro vysokoškolské studenty (již 21 ročníků této
soutěže). Dále například publikoval asi 70 vědeckých
článků, z toho více než 27 v impaktovaných časopisech.
Celkově lze nalézt na internetu asi 2000 ohlasů na jeho
vědeckou a pedagogickou činnost.

The Faculty of Science UO has two new professors
24th June 2011, historical great hall of Carolinum. The
President of the Czech Republic, Václav Klaus, delivers
a promoting decree to an oceanologist doc. RNDr.
Zdeněk Ďuriš, CSc. from the Department of biology
and ecology and to a mathematician doc. RNDr.
Jaroslav Hančl, CSc. from the Department of mathematics. They both work at the Faculty of Science UO.
The president also promoted doc. Ďuriš to
professorship in the field of zoology on the basis of the
proposal of the Academic Board at Masaryk University,
Brno. The professorship procedure of doc. Ďuriš was
held in 2010-2011. The procedure evaluated
the results of his pedagogical as well as scientific work.
The primarily emphasis was put on the research results
in the fields of biology of fresh water crayfish and
taxonomy and ecology of sea crustacean. Over past 15
years, he has discovered about 20 new, for science notknown shrimps and crabs. He also deals with videorecording of underwater life to make it accessible to his
students during learning. Doc. Ďuriš participated, for
example, in an international expedition in Australia
on the island of Lizard (Great Barrier Reef) as an
expert on tropical symbiotic shrimps.
Doc. Hančl was promoted to professorship by the
President in the field of applied mathematics on the
basis of the proposal of the Academic Board at the
CTU, Prague. The professorship procedure of doc.
Hančl was held in 2009-2010. The scientific focus of
doc. Hančl is on the number theory - diophantine
approximation - expressing numbers, his pedagogical
focus primarily lies in work with mathematical talents
at the FS UO and he regularly organises the prestigious
Vojtěch Jarník International Mathematical
Competition for university students. He has also
published around 70 papers, out of which more than
27 in impacted journals. His pedagogical and scientific
work has more than 2000 references to be found on
the Internet.
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Projekt na propojení výuky ekologie mezi Ostravskou
univerzitou a Univerzitou Palackého v Olomouci
Katedra biologie a ekologie PřF OU získala společně
s Univerzitou Palackého v Olomouci projekt OPVK
s názvem "Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů
formou komplementárního propojeni studijních
programů Univerzity Palackého a Ostravské
univerzity" v celkové výši 35 mil. Kč. Cílem projektu,
který bude realizován v letech 2012-2014, je propojení
výukových kurzů týkajících se ekologie přednášených
na obou univerzitách. V rámci projektu se budou moci
studenti a vyučující účastnit mnoha ekologicky
zaměřených exkurzí a stáží, např. na Borneo nebo
Papuu Novou Guineu. Garantem projektu za OU je
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
A project to interconnect education of ecology at the
University of Ostrava with Palacký University
Olomouc
The Department of biology and ecology FS OU
together with Palacký University in Olomouc acquired
OP Education for Competitiveness called
"Development and innovation of education of ecology
fields in a form of complementary interconnection of
study programmes of Palacký University and the
University of Ostrava", totalled 35mil. CZK. The
project objective, realised in 2012-2014, is to
interconnect educational courses related to ecology
lectured at both universities. The project will offer
students to take part in numerous ecologicallyoriented excursions and stays, e.g. on Borneo or Papua
New Guinea. The project guarantee on behalf of the
UO is RNDr. Petr Kočárek, PhD.

Nový projekt GAČR: „Diverzita původních a invazních
druhů raků ve střední Evropě: od genetické struktury
populací a reprodukčních strategií po systematiku a
ochranu“
Prof. Zdeněk Ďuriš z katedry biologie a ekologie PřF
OU získal jako spoluřešitel (hlavním řešitelem je doc.
Adam Petrusek z PřF UK Praha) projekt se zaměřením
na několik vzájemně propojených témat týkajících se
diverzity populací raků v evropských vodách. Období
řešení projektu: 2012-2015. ID projektu:
P505/12/0545. Celkové náklady na projekt:
9 993 000 Kč, z toho pro OU 2 007 000 Kč.
A new Czech Science Foundation project “Diversity of
indigenous and invasive kinds of crayfish in Central
Europe: from genetic structures of populations and
reproductive strategies to taxonomy and protection”
Prof. Zdeněk Ďuriš from the Department of biology
and ecology FS UO became a co-solver (the solver is
doc. Adam Petrusek from the FS Charles University,
Prague) of a project focused on several interrelated
topics concerning the diversity of crayfish population
in European waters. The project period is 2012-2015.
Project ID: P505/12/0545. Total expenditure:
9 993 000 CZK, out of which 2 007 000 CZK for the UO.
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Dva granty Evropské unie pro pracovníky katedry
biologie a ekologie
V rámci projektu SYNTHESYS byl pro rok 2012 udělen
grant dvěma pracovníkům katedry biologie a ekologie
PřF OU: RNDr. Vítězslavu Pláškovi, Ph.D. a RNDr. Janu
Ševčíkovi, Ph.D. Projekt SYNTHESYS (zkratka pro
„Synthesis of systematic resources“) je součástí
Sedmého rámcového programu Evropské unie a je
zaměřen na zvýšení mobility vědeckých pracovníků
a na vytvoření integrované evropské infrastruktury
pro pracovníky v přírodovědných oborech.
První projekt se zabývá studiem epifytických
mechorostů rodu Orthotrichum. Řešitelem projektu
bude dr. Plášek, který navštíví v r. 2012 Přírodovědné
muzeum ve Vídni, kde bude studovat a revidovat
herbářové položky mechů.
Druhý projekt je zaměřen na studium biodiverzity
a fylogeneze dvoukřídlého hmyzu (Diptera).
Řešitelem bude dr. Ševčík, který v roce 2012 navštíví
Národní přírodovědné muzeum v Paříži za účelem
studia materiálu z jihovýchodní Asie.
Výsledky těchto projektů budou publikovány
v mezinárodních impaktovaných časopisech a budou
zahrnovat nové poznatky o fylogenezi, taxonomii
a rozšíření uvedených skupin mechorostů a hmyzu.
Získán bude také cenný materiál pro následné
molekulárně-taxonomické studie.

Two EU grants for the staff of the Department of
bioogy and ecology
RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. and RNDr. Jan Ševčík,
Ph.D, employees of the Department of biology and
ecology, were given a grant within project SYNTHESYS
for 2012. Project SYNTHESYS (“Synthesis of systematic
resources”) is a part of the Seventh framework
programme of the EU focused on increasing the
mobility of researchers and on creating an integrated
European infrastructure for workers in scientific
fields.
The first project deals with the study of epiphytic
mosses, genus Orthotrichum. The solver of the project
will be dr.Plášek, who will visit the Museum of Natural
History of Vienna in 2012. He will study and review
there herbal items of mosses.
The second project is focused on the study of the
diversity and phylogeny of Diptera. The project solver
will be dr.Ševčík, who will visit the national Museum of
Natural History in Paris in 2012 to study materials from
South-East Asia.
The project results will be published in international
impacted journals and will cover new findings on
phylogeny, taxonomy and spread of the mentioned
groups of mosses and insects. A valuable material for
further molecular-taxonomic studies will be gathered
as well.

Pracovníci katedry biologie a ekologie objevili nové
taxony
Jedním z hlavních výzkumných zaměření katedry
biologie a ekologie PřF OU je studium biodiverzity.
V roce 2011 se pracovníci KBE úspěšně zapojili
do popisu a klasifikace nových taxonů mechorostů,
korýšů a hmyzu. Celkem bylo v tomto roce popsáno
19 druhů nových pro vědu a jedna nová varieta.
Celkem 16 nových druhů řádu Diptera v roce 2011
popsal dr. Ševčík, především z Orientální oblasti, ale i
z Madagaskaru a Slovenska (druh Mycetophila gemerensis
má jedinou známou lokalitu na středním Slovensku).
Dva nové druhy řádu Dermaptera popsal dr. Kočárek z
Iránu a Nepálu, 1 nový druh řádu Decapoda prof.
Ďuriš a Mgr. Horká z Rudého moře a 1 novou varietu
mechu dr. Plášek (šurpek tenkožebrý český,
Orthotrichum affine var. bohemicum).

Workers at the Department of biology and ecology
discovered new taxons
One of the main research directions of the
Department of biology and ecology FS UO is the study
of biodiversity. In 2011, the researchers successfully
contributed to the description and classification of
new taxons of mosses, shellfish and insects. Altogether
it has been 19 species new for science and one new
variety this year. Dr.Ševčík described 16 new species of
order Diptera, primarily from the area of Orient, but
from Madagascar and Slovakia as well (Mycetophila
gemerensis has the only known locality in Central
Slovakia). Two new species of order Dermaptera from
Iran and Nepal were described by dr. Kočárek, 1 new
species of order Decapoda from the Red Sea by prof.
Ďuriš and Mgr. Horká, and 1 new moss variety by dr.
Plášek (šurpek tenkožebrý český, Orthotrichum affine
var. bohemicum).
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Oceánolog Zdeněk Ďuriš opět v zajímavých rozhovorech v televizi i v tisku
Oceanologist Zdeněk Ďuriš continues in interesting interviews on TV and in press
Odborná debata na ČT 24 v pořadu Milénium, 4. července 2011 - Masové vymírání mořských druhů:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058030704/video/
Dobré ráno, ČT, 20. července 2011:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10274470705-dobre-rano/411236100071067
-dobre-rano-s-jednickou/?video&index=164468#video
a pokračování: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10274470705-dobrerano/411236100071067-dobre-rano-s-jednickou/?video&index=164471#video
Magazín Víkend, příloha Hospodářských novin ze dne 14. října 2011:
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=32&id=8968
An expert discussion on ČT24 in programme Milénium, 4th July 2011 - Massive dying of sea species:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10159875412-milenium/211411058030704/video/
Dobré ráno, Czech television, 20th July 2011:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10274470705-dobre-rano/411236100071067dobre-rano-s-jednickou/?video&index=164468#video
and continuation: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10274470705-dobrerano/411236100071067-dobre-rano-s-jednickou/?video&index=164471#video
magazine Víkend, section of Hospodářské noviny, dated 14th October 2011:
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=32&id=8968
Televizní reportáž „Co mají společného moravskoslezské hory s Himálajemi?“
S odborníky z naší katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU máte možnost navštívit místa sesuvů, které
v posledních tisíciletích dotvářejí beskydskou krajinu. Jsou to sesuvy srovnatelné s geomorfologickými procesy
ve velehorách, jakými jsou Andy či Himálaje. Podívejte se na jeden nový sesuv pod horou Gírovou a jeden stovky
let starý v nedaleké Ropici, sesuv se zazemněným jezerem, které vypovídá o dávné minulosti hor.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-se/410235100161009-geomorfologie-beskyd/
A TV report “What do Moravian-Silesian mountains have in common with the Himalayas?”
Specialists from the Department of physical geography and geoecology FS UO give you an opportunity to visit
places of landslides, which have been forming the Beskydy landscape. Those are land slides comparable with
geomorpological processes in high mountains, such as the Andes or the Himalayas. Let's have a look at one new
landslide on the foot of Gírová mountain and another one hundreds of years old in nearby Ropice, a landslide
with a buried lake which tells the story of ancient mountains:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1129337346-pridej-se/410235100161009-geomorfologie-beskyd/
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Úspěch středoškolského studenta s prací vedenou
na katedře fyziky
Student Jan Premus z Mendelova gymnázia v Opavě
s prací „Srážková dynamika klastrů vzácných plynů“
postoupil v sekci fyzika z prvního místa do celostátního
kola SOČ 2011. Jeho práce je výstupem projektu stáže
„Srážková dynamika atomů a molekul“ (pod vedením
doc. Ing. Ivana Janečka, CSc. z katedry fyziky PřF OU)
v rámci projektu Otevřená věda II.
Successful paper of a secondary-school student
supervised by the department of physics
Student Jan Premus from Mendel gymnasium in
Opava with his work “Collision dynamics of rare gasses
clusters” entered the national round of SOČ 2011,
section physics, from the first place. His work is an
output of a project stay “Collision dynamics of atoms
and molecules” (under the supervision of doc. Ing.
Ivan Janeček, CSc. from the Department of physics FS
UO) within the project Open science II.
Úspěch mladého člena katedry fyziky na mezinárodní
konferenci v Baku
Pracovník oddělení Biofyziky katedry fyziky PřF OU
Mgr. Václav Karlický získal na konferenci „Photosynthesis Research for Sustainability“ (Baku, Ázerbájdžán červenec 2011) ocenění „mladý talent“
za nejlepší práci v posterové sekci. Informace
o konferenci se zveřejněním autorů oceněných prací
rovněž vyšly v sekci aktuality ve vědeckém časopise
Photosynthesis Research 110(3): 205-212, 2011.
Achievement of a young researcher from the
Department of physics at an international conference
in Baku
A worker from the section Biophysics, dept. of physics
FS UO, Mgr. Václav Karlický was awarded at the
conference “Photosynthesis Research for Sustainability” (Baku, Azerbaijan, July 2011) “young talent” for
the best work in poster section. Information about the
conference together with announcing the awarded
authors was published in the news section
in the scientific journal Photosynthesis Research
110(3): 205-212, 2011.

Úspěch studenta katedry informatiky a počítačů
v soutěži ACM SPY
Student Petr Hurtík z katedry informatiky a počítačů
PřF OU skvěle reprezentoval naši univerzitu v soutěži
ACM-SPY 2011 v kategorii magisterských prací. Jeho
diplomová práce „Stabilizace obrazu digitální kamery,
ovlivněné torzním pohybem“ postoupila do druhého
kola soutěže a umístila se tak v galerie nejlepších prací
v tomto ročníku soutěže
(www.acm-spy.cz/data/gallery2011/hurtik.pdf).
Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student
Project of the Year (ACM SPY) je soutěž o nejlepší
diplomovou práci a o nejlepší bakalářskou práci
v oblasti informatiky a informačních technologií.
Cílem soutěže je podpořit studenty k věnování většího
úsilí studiu, jehož výsledky pak uplatní v praxi.
Achievement of a student from the Department of
informatics and computers at ACM SPY competition
Student Petr Hurtík from the Department of
informatics and computers FS UO excellently
represented our university in ACM SPY 2011
competition in category of diploma theses. His
diploma thesis “Digital camera image stabilisation
influenced by torsion movement” got to the second
round and thus was placed in the gallery of the best
papers of this year.
(www.acm-spy.cz/data/gallery2011/hurtik.pdf).
Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student
Project of the Year (ACM SPY) is a competition for the
best diploma and bachelor thesis in the field of
informatics and information technologies. The
competition objective is to support students to devote
more effort to studies which they will use in practice.
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Úspěch studentky katedry matematiky
Studentka katedry matematiky PřF OU Monika
Havelková, která pracuje pod vedením prof. RNDr.
Olgy Krupkové, DrSc., se svou prací na téma
„Geometrická analýza dynamických systémů se
singulárními Lagrangiány“ obsadila krásné 3. místo
v kategorii „Matematické struktury - Algebra,
topologie a geometrie“ v závěrečném kole 12.
ročníku mezinárodní matematické soutěže SVOČ.
Achievement of a student from the Department
of mathematics
A student from the Department of mathematics
Monika Havelková, who works under supervision
of prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc., finished third
with her work “Geometric analysis of dynamic systems
with singular Lagrangians” in the category
“Mathematical structures - Algebra, topology and
geometry” in the final round of the 12th year
of international competition SVOČ.
Zeměpis v nové perspektivě
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF
OU získala v červnu 2011 prostředky z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
na jedinečný projekt, který ukazuje učitelům
základních a středních škol nové možnosti ve výuce
zeměpisu. Projekt je unikátní v tom, že nabízí
možnost získat poznatky aktivní účastí na exkurzích
a interaktivních workshopech. Již v průběhu letních
prázdnin s námi vyjelo více než 80 pedagogů na
zahraniční exkurze do okolních středoevropských
zemí. A další zajímavé akce jsou ještě před námi.
Geography in new perspective
In June 2011, the Department of human geography
and regional development FS UO acquired finances
by the Operational Programme Education for
Competitiveness for a unique project which shows
primary and secondary school teachers new
possibilities in education of geography. The project is
unique in the fact that it offers an opportunity to
acquire new knowledge by active participation
in excursions and interactive workshops. Over the
summer holidays, more than 80 pedagogues left for
international excursions to the neighbouring central
European countries. Other interesting events are still
ahead.

Významní světoví geografové přednáší na katedře
sociální geografie
V prvním květnovém týdnu roku 2011 zavítala
na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje
PřF OU dr. Joanne Sharp z katedry geografie
na University of Glasgow. Dr. Joanne Sharp je
bezesporu jednou z vůdčích postav současné politické
geografie, zejména ji můžeme označit za průkopnici
feministického přístupu v této oblasti. Svůj výzkumný
zájem soustřeďuje do oblastí kritické geopolitiky,
regionálního rozvoje oblastí tzv. třetího světa či
teoretického prohlubování politickogeografického
vědění. V rámci svého programu na Ostravské
univerzitě nejdříve debatovala s akademickými
pracovníky, následně poskytla přednášku studentům
OU s tématem Subaltern Geopolitics of Tanzania
a posledním bodem nabitého programu byl výběrový
workshop se studenty katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje PřF OU. Pro rok 2012 již naše
pozvání přijal další z významných zástupců politické
geografie Derek Gregory.
Important world-known geographers give lectures
at the Department of social geography
During the first week of May 2011, the Department of
human geography and regional development FS UO
welcomed dr. Joanne Sharp from the Department
of geography, University of Glasgow. Dr. Joanne
Sharp is undoubtedly one of the leading personalities
of contemporary political geography, she can be
mainly called a pioneer of feministic approach in this
area. Her research interest is focused on the area of
critical geopolitics, regional development of regions
of the so-called third world, or theoretical deepening
of political-geographical knowledge. Her programme
at the University of Ostrava included a debate with
academics followed by a lecture to OU students
on the issue Subaltern Geopolitics of Tanzania. The
last point of her busy agenda was a workshop with
students from the Department of human geography
and regional development FS UO. In 2012, the
department will host another important personality
of political geography - Derek Gregory.
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Katedra sociální geografie v médiích
Dlouhotrvající sucho, devastující letošní úrodu v Rohu Afriky, zapříčinilo hromadný exodus obyvatel Somálska
do okolních zemí, a proto se o tuto oblast začaly opět zajímat významné mezinárodní organizace, vlády
mnoha států světa a samozřejmě také média. Doktorandka katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
PřF OU, Kateřina Rudincová, která se dlouhodobě při svém studiu Politické a kulturní geografie situací
v Somálsku zabývá, byla proto 25. července 2011 pozvána do pořadu Studio ČT24. V přímém přenosu zde
komentovala aktuální dění v oblasti Rohu Afriky a odpovídala na otázky moderátora Daniela Takáče. Jejím
cílem bylo zejména komplexně informovat veřejnost o příčinách současné krize. Záznam přenosu můžete
shlédnout na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411058260725/video/#t=19m57s
Studenti katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU (Adam Soustružník, Blanka Marková, Jan
Fric a Jiří Dolejška) diskutovali v pořadu České televize Hyde park s Janem Rumlem, zkušeným politikem,
který v únoru 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1979 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. Hlavními tématy otázek diváků pořadu a studentů Politické a kulturní geografie byla zejména
stabilita vlády, environmentální problematika a „politická turistika“ bývalého ministra. Záznam pořadu (ze
dne 1. června 2011) je možné shlédnout na adrese:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058080601-hyde-park/
The Department of human geography in media
A long-lasting drought devastating this year's crop in the Horn of Africa caused massive exodus of Somalia
inhabitants to the surrounding countries. Thus this area moved again into the focus of international
organisations, governments of many countries, and media as well. Doctoral student Kateřina Rudincová from
the Department of human geography FS UO, who is interested in the situation in Somalia in her long-term
studies of Political and cultural geography, was invited to Studio ČT24 on 25th July 2011. The live interview
was hosted by Daneil takáč who asked her questions about the present situation in the Horn of Africa. Her
aim was to complexly inform the public about the causes of the present crisis. The programme is accessible at
the following address:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/211411058260725/video/#t=19m57s
Students of the Department of human geography and regional development FS UO (Adam Soustružník,
Blanka Marková, Jan Fric and Jiří Dolejška) had a discussion in a TV programme Hyde park with Jan Ruml, an
experienced politician who signed Charta 77 in February 1977 and became a member of the Committee for
the Defence of the Unjustly Prosecuted. The main area of the viewers' questions as well as of the students of
Political and cultural geography was stability of the government, environmental issues and “political tourism”
of the former minister. The programme (dated 1st June 2011) is accessible at:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/211411058080601-hyde-park/
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Soutěže/Competitions
Šachový turnaj „Táhni! 2011“
25. března 2011 proběhl 4. ročník šachového turnaje
„Táhni!“, který pořádali studenti Přírodovědecké
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou její
děkanky. Turnaje se zúčastnili studenti středních i
vysokých škol a pracovníci OU.
Chess competition “Táhni! 2011”
On 25th March 2011, the 4th year of the chess
competition “Táhni!” was held by the students of the
faculty of Science under the auspices of their dean.
The competition was joined by students of secondary
schools and universities as well as by the UO staff.

Matematická elita v Ostravě
31. března 2011 se uskutečnil 21. ročník prestižní
mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka.
Jedná se o nejstarší matematickou soutěž v EU
pro univerzitní studenty. Momentálně má účastníky
nejen z Evropy, ale i z Jižní Ameriky a Asie. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií pro univerzitní
studenty bakalářského a magisterského studia.
Soutěžící museli vyřešit čtyři složité úlohy během čtyř
hodin. Úlohy jsou den předtím zodpovědně vybrány
odbornou porotou.
Mathematical elite in Ostrava
31st March 2011, the 21st year of Vojtěch Jarník
International Mathematical Competition was held.
This competition is the oldest and the most
prestigious mathematical university competition in
the European Union. It hosts participants not only
from Europe, but from South America and Asia as
well. It is divided into two categories for students of
bachelor and master degree. The competing had to
solve four complicated tasks within four hours. The
tasks are carefully and responsibly chosen by an
expert jury.

Studentská vědecká konference
12. května 2011 se pod záštitou paní děkanky PřF OU
uskutečnila Studentská vědecká konference
Přírodovědecké fakulty OU. V tomto roce byla
do programu Studentské vědecké konference nově
zařazena sekce Didaktika přírodních věd a ihned
se setkala s mimořádným ohlasem. Celkem 7
oborových sekcí bylo ještě členěno na dvě osvědčené
kategorie: „Věda je zábava“ a „Věda má budoucnost“.
Zájem studentů o účast na této konferenci byl opět
velký, a to nejen z řad studentů naší fakulty, ale i
z jiných vysokých škol České republiky i Slovenska
a také ze středních škol v našem regionu.
Student Research Conference
On 12th May 2011, the Faculty of Science at the University of Ostrava organised the Faculty of Science Student Research Conference 2010 held under the auspices of the dean of the FS UO. This year, the
conference included a new section Didactics of sciences, which met with great reception. 7 specialised
sections were divided into two more proved categories” “Science is fun” and “Science has future”. The interest
of the students was huge, not limiting only to our students, but touching regional secondary schools and
other universities in the Czech Republic and Slovakia as well.
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Soutěže/Competitions

Ze života fakulty/The faculty life
Inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OU
V pondělí 14. března 2011 proběhl v aule Ostravské
univerzity slavnostní akt inaugurace děkanky
Přírodovědecké fakulty OU doc. PaedDr. Dany
Kričfaluši, CSc. Akademického obřadu se zúčastnili
vrcholní představitelé Ostravské univerzity a jejich
fakult i další čestní hosté. Ve svém inauguračním
projevu děkanka zdůraznila, že i v novém volebním
období bude podporovat a rozvíjet aktivity vedoucí
k dynamické a efektivní Přírodovědecké fakultě, která
má dobré jméno a je dobrým místem pro studium
a práci.
Inauguration of the dean of the Faculty of Science
UO
On Monday 14th March 2011, doc. PaedDr. Dana
Kričfaluši, CSc. undertook a ceremonial inauguration
as a dean of the Faculty of Science UO.
The ceremony was attended by top representatives of
the University of Ostrava and its faculties and other
guests. The dean's inauguration speech emphasised
that in her new electoral period she will support and
develop activities leading to dynamic and effective
Faculty of Science which is renowned and is a good
place to work and study.

Pozorování částečného zatmění Slunce
Dne 3. ledna 2011 katedra fyzické geografie
a geoekologie PřF OU využila své přístrojové vybavení
k pozorování částečného zatmění Slunce. Použity byly
teodolity, které umožnily přímé pozorování (díky
slunečnímu filtru) i promítání obrazu. Pozorování
proběhlo na terase budovy PřF na ulici Chittussiho
a zúčastnili se ho studenti i pracovníci PřF. Další
astronomická pozorování plánujeme v létě 2012
při přechodu Venuše přes slunce.
Observing a partial solar eclipse
On 3rd January 2011, the Department of physical
geography and geoecology FS UO used its
apparatuses and equipment to observe a partial solar
eclipse. Using theodolites equipped with a solar filter
enabled direct observation and image projection.
The observation took place on the terrace of the FS,
Chittussiho street, attended by students and staff of
the FS. Further astronomic observations are planned
for summer 2012 when the Venus will cross the Sun.
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Tomáš Etzler na Ostravské univerzitě - válečný
zpravodaj CNN, významný český novinář, držitel ceny
Emmy v sekci žurnalistika a absolvent ostravské
geografie přišel diskutovat se studenty
Občanská válka na Haiti, válka v Afghánistánu, válka
v Iráku a současná pestrá situace v Číně. Toto jsou
oblasti, které svým zpravodajství pro CNN a Českou
televizi pokrýval a pokrývá žurnalista Tomáš Etzler.
Absolvent Ostravské univerzity oboru geografie
a tělesná výchova přijal pozvání katedry sociální
geografie a regionálního rozvoje PřF OU a přednášel
studentům o každodenní práci ve válečných zónách,
denní rutině v Pekingu a Honkongu a také
o současnosti a budoucnosti Číny jako o možné
globální velmoci. Tomáš Etzler se před zcela
zaplněnou velkou posluchárnou na Kolejích Jana
Opletala na Hladnově prezentoval nejen jako jeden
z top světových reportérů oceněný prestižní
novinářskou cenou EMMY, novinářským „Oskarem“
za přínos k rozvíjení nových technologií, ale i jako
zdárný přednášející. V budoucnu bude katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
s Tomáš Etzlerem i nadále spolupracovat. Na začátek
pro své studenty dojednala uskutečnění pravidelných
telepřednášek z Číny.

Tomáš Etzler at the University of Ostrava - a CNN
war reporter, renowned Czech journalist, holder of
the Emma award for journalism and a graduate of
ostravian geography came to talk to students
Civil war on Hiati, war in Afghaniastan, war in Iraq
and the present varied situation in China. Those are
the areas that have been and are covered by Tomáš
Etzler's reporting for CNN and Czech television. The
graduate of the University of Ostrava in the field of
geography and physical education accepted the
invitation of the Department of human geography
and regional development FS UO. He gave lectures
to students on everyday work in war zones, daily
routine in Beijing and Hong Kong as well as about
present and future China as a possible global
superpower. Tomáš Etzler face to face a fully seated
lecture hall at the dormitories of Jan Opletal
in Hladnov proved to be not only one of the top
reporters awarded a journalist “Oscar” for his
contribution to the development of new
technologies, but a skilled lecturer as well. In future,
the Department of human geography and regional
development FS UO will continue in cooperation
with Tomáš Etzler. As for the start, it made an
agreement to hold regular telelectures from China.

17. ročník Semináře matematiky a informatiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Uskutečnil se ve dnech 2. až 4. února 2011 na katedře matematiky a katedře informatiky a počítačů PřF OU.
Toto setkání se koná každým rokem ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava
a má tradičně vysokou účast středoškolských profesorů nejen z Moravskoslezského kraje, ale i dalších regionů
ČR. Na semináři v sekci informatiky byly předneseny čtyři přednášky na aktuální témata z oblasti
informačních technologií. Sekce matematiky měla na programu především problematiku vyjadřování funkcí
v úlohách středoškolské matematiky.
17th year of the Seminar of mathematics and informatics for secondary and primary-school teachers
nd
th
took place on 2 -4 February 2011 at the Department of mathematics and the department of informatics
and computers FS UO. The annual meeting is regularly held in cooperation with the Union of Czech
Mathematicians and Physicians, Ostrava. It traditionally has high attendance by secondary-school teachers
not only from the Moravian-Silesian region. The seminar, section informatics, presented four lectures on
current topics from the area of information technologies. The mathematical section primarily dealt with the
issue of expressing functions in the tasks for secondary-school mathematics.
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Zpřístupňování laboratoří, specializovaných učeben a
dalších pracovišť PřF OU pro experimentální práci
žáků ZŠ a studentů SŠ
V průběhu roku 2011 byly realizovány odborné
semináře pro studenty a učitele středních škol
v učebnách katedry informatiky a počítačů PřF OU
(přednášky k VT pro grafiku a VT k přenosu
videokonferencí). Cílem těchto akcí bylo seznámení
s nejvýkonnější výpočetní technikou, užívanou
pro zpracování 3D grafiky, včetně ukázky práce
softwaru pro zpracování 3D obrázků či filmů, jako
například „Autodesk Maya 3D animation“, „EON Professional 3D Computer Graphics software“ a další.
Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet i videokonferenční místnost plně vybavenou VOIP telefonií
s možností přenosu jak zvuku, tak i obrazu.
Making laboratories, specialised classrooms and
other workplaces at the FS UO accessible for
experimental work of primary and secondary-school
students
Throughout 2011 there were specialised seminars for
students and teachers of secondary schools held
in the classrooms of the Department of informatics
and computers FS UO (lectures on CT for graphics
and CT for transferring videoconferences). The goal
was to present the most advanced computing
technology (CT) used to process 3D graphics,
including work samples of software for 3D image and
video processing, such as “Autodesk Maya 3D
animation”, “EON - Professional 3D Computer
Graphics software”, and others. The students could
also have a look and try the videoconferencing room
fully equipped with VOIP telephony enabling to
transfer both sound and image.

Podpora práce s talentovanou mládeží v oblasti
informatiky s cílem přiblížit a motivovat žáky ke
studiu přírodovědných oborů a informatiky
V průběhu roku 2011 byly realizovány kurzy pro
studenty SŠ, ZŠ a pro zájemce z řad učitelů z oblasti
programování (JAVA je mezi námi), aplikované
informatiky (tvorba www stránek, grafika,
programování), dále přednášky na téma „Co dělá
informatik“ a přednášky ke grafickému programu a
jeho využití „Práce s vektorovým editorem Zoner
Callisto“.
Supporting work with talented youth in the area of
informatics to inform them about and motivate to
study natural sciences and informatics
Throughout 2011, students of primary and secondary
schools and teachers could participate in courses in
programming (JAVA is around us), applied
informatics (web page creation, graphics,
programming), in a lecture concerning graphics
program and its use “Work with a vector editor Zoner
Calisto” and a lecture “What does an IT specialist
do?”.

Popularizace přírodovědných oborů, matematiky
a informatiky
V průběhu roku 2011 proběhly přednášky pro učitele
ZŠ a SŠ na téma „Tvorba žákovských projektů
s využitím ICT“, „Využití ICT technologií pro posílení
ekonomické a finanční gramotnosti“ a „AJAX nejmodernější webová technologie“.
Popularising natural sciences, mathematics and
informatics
Throughout 2011, primary and secondary-school
teachers could attend lectures „Creating student
projects using ICT”, „Using ICT to increase economic
and financial literacy” and „AJAX - the most modern
web technology”.
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Dvě přednášky z teorie her
V rámci programu „Podpora vědy a výzkumu
v Moravskoslezském kraji“, do kterého je zapojena
katedra matematiky PřF OU, proběhly v týdnu od
28. března do 1. dubna 2011 dvě přednášky
Dr. Amandine Ghintran na téma teorie her („The
Shapley value and the consensus value“ a „Allocation
rules for restricted communication situations“). Obě
přednášky spojuje jejich hlavní myšlenka: zkoumání
otázky spravedlivého rozdělení daného zdroje (částky
peněz, kapacity letiště atp.) mezi účastníky.
Dr. Amandine Ghintran studovala na univerzitě
v St-Étienne, kde získala doktorát z oblasti teorie
kooperativních her. Ve svém výzkumu se zabývá
otázkami spravedlnosti při dělení zisku a otázkami
alokace zdrojů. V současné době působí na Óbudské
univerzitě v Budapešti.
Two lectures on the theory of games
In the week from 28th March to 1st April 2011, the
programme “R&D Support in the Moravian-Silesian
region”, where the Department of mathematics FS
UO is also involved, offered two lectures by Dr.
Amnadine Ghintran on the topic of game theory
(„The Shapley value and the consensus value“
a „Allocation rules for restricted communication
situations“). Both lectures are connected by their
primary idea: studying the issue of equal distribution
of a given resource (financial amount, airport
capacity, etc.) among the participants. Dr. Amandine
Ghintran studied at the university in Saint-Étienne,
where she acquired a doctoral degree in the area
of the theory of cooperative games. She deals with
the issues of justice when sharing profits and the
issues of resources allocation. Currently, she works
at the Óbuda University, Budapest.

Jaké to je být jen několik desítek metrů od jaderného
reaktoru?
Tak trochu adrenalin - zvlášť po jaderné havárii
ve Fukušimě. Studenti naší Přírodovědecké fakulty
OU měli v rámci rozvíjející se spolupráce
se společností ČEZ možnost absolvovat v dubnu 2011
exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany, která patří
mezi nejefektivnější energetické zdroje skupiny ČEZ.
Po exkurzi v jaderné elektrárně navštívili i nedalekou
přečerpávací elektrárnu Dalešice, která je nedílnou
součástí této jaderné elektrárny.
What it is like to be a few meters from a nuclear
reactor?
A bit of adrenalin - mainly after the nuclear disaster
in Fukushima. Students of our Faculty of Science UO
could take part in an excursion into the nuclear
power station Dukovany in April 2011 thanks to the
developing cooperation with the ČEZ company. This
nuclear power station belongs to the most effective
energy sources within the ČEZ group. Having visited
the nuclear power station, they also visited
the pumped-storage plant Dalešice, which is an
inseparable part of this nuclear power station.
Černobyl 25 let a 5 dní poté
V dubnu 2011 uskutečnili studenti doktorského
studia katedry fyzické geografie a geoekologie PřF
OU asi nejzvláštnější exkurzi v životě. Vydali se do
zóny Černobylské jaderné elektrárny. Za celou dobu
exkurze se radiace ani zdaleka nepřiblížila nebezpečným hodnotám, ale zase mnohonásobně
překračovala běžnou úroveň, povolenou ve stavbách
v ČR. Avšak při dodržování instrukcí průvodce
a běžných bezpečnostních opatření je návštěva zcela
bezpečná. Nejvyšší radiace, kterou naměřili, dosahovala podle průvodce dvojnásobku radiace, která je
naměřitelná poblíž Fukušimské elektrárny.
Chernobyl 25 years and 5 days later
In April 201, doctoral students from the Department
of physical geography and geoecology FS UO made
their most peculiar excursion in their lives. They
went to the zone of Chernobyl nuclear power station.
During the excursion, the radiation did not approach
dangerous values, yet they were many times higher
than the usual level acceptable in buildings in the
Czech Republic. However, when keeping to the
guide's instructions and common safety rules, the
visit is fully safe. The highest measured radiation
reached, according to the guide, twice the values
measured near the Fukushima power station.
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Příroda je zábavná, je v ní tolik barev!
Víte, jaké barvy má Příroda? Jakou barvu má
matematika, fyzika, chemie a informatika? Více než
100 středoškoláků z našeho regionu se na tyto barvy
Přírody přišlo podívat dne 26. května 2011 v rámci
oblíbené akce naší fakulty pro studenty středních
škol. Letos se nesla ve znamení barev přírodovědných
oborů a měla příznačný název: „Barvy Přírody“
(„Příroda“ = zkráceně Přírodovědecká fakulta).
Nature is so entertaining, there are so many colours!
Do you know what colours does the Nature have?
What colour is mathematics, physics, chemistry and
informatics? On 26th May 2011More than a hundred
secondary-school students from our region came to
see those colours within the favourite event of our
faculty. This year it was held in the spirit of colours of
natural sciences and it carried a characteristic name:
“Colours of the Nature” (“Nature” = natural
sciences).

Geografie a biologie hrou
Víte, že si lze hrát i na univerzitě? Přesvědčila se o tom
stovka žáků 6. až 9. tříd základních škol
Moravskoslezského kraje na akci „Geografie
a biologie hrou“, kterou dne 21. června pořádala PřF
OU. Program na tento den si pro děti připravily
katedra biologie a ekologie, katedra sociální
geografie a regionálního rozvoje a katedra fyzické
geografie a geoekologie.
Geography and biology as a game
Do you know that it is possible to play at university as
well? A hundred pupils of the 6th to 9th grade from
primary schools in the Moravian-Silesian region
experienced it in the event “Geography and biology
as a game” held by the FS UO on 21st June 2011.
The programme for the pupils was prepared by the
Department of biology and ecology, Department
of human geography and regional development, and
Department of physical geography and geoecology.
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Program Cisco Academy na katedře informatiky
a počítačů PřF OU oslaví 10 let
Již od června 2001 je katedra informatiky a počítačů
PřF OU součástí vzdělávacího programu Cisco
Networking Academy. Katedra se tímto aktem stala
takzvanou lokální akademií programu. Do tohoto
programu je po celém světě v současné době
zapojeno přes 1 milión studentů, z nichž převážnou
většinu tvoří středoškoláci a vysokoškoláci, ale
program vzdělává i odborníky z praxe. Začleněním
do tohoto programu získala univerzita nejen přístup
ke kvalitním a pravidelně aktualizovaným výukovým
materiálům, které netvoří jen texty, ale mnoho
výukových animací, interaktivních softwarových prvků
a simulačních programů, a především návodů pro
praktickou výuku s využitím směrovačů, přepínačů a
dalších aktivních síťových prvků firmy Cisco.
Zkušenosti s deseti lety výuky ukazují, že se jedná o
aktivitu, která přináší velký prospěch studentům, a to
především v možnosti získat praktické dovednosti pro
uplatnění v praxi a k tomu ještě uznávaný
mezinárodní certifikát. Přínosem je zapojení do
programu i pro pedagogy, neboť jim poskytuje
pravidelně aktualizované technické informace a
dovednosti, a poskytuje jim přístup do mezinárodní
komunity lektorů Cisco Academy, kde mohou kromě
konzultací společných problémů získat také mnoho
doplňkových výukových pomůcek a materiál.

Cisco Academy programme at the Department
of informatics and computers FS UO celebrates
10 years
Since June 2001, Department of informatics and
computers FS UO is a part of an educational
programme Cisco networking Academy. The
department thus became a so-called local academy of
the programme. This programme is joined by over 1
million students all over the world, most of them are
secondary-school and university students, but the
programme focuses on expert form practice as well.
Joining the programme, the university acquired
access to quality and regularly updated educational
materials, which are not only texts, but lots of
educational animations, interactive SW elements and
simulation programs and primarily manuals for
practical education using routers, switches and other
active network elements of the Cisco company. Tenyear experience proves that this activity brings
students high benefit, primarily in the possibility to
acquire practical skills and internationally valid
certificate. Pedagogues also take advantage of being
involved in the programme as they can be regularly
updated with technical information and skills and
have access to international community of Cisco
Academy lecturers, where they can discuss various
issues and get numerous additional educational tools
and materials.
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Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli
do lavic své alma mater!
Dne 7. června 2011 proběhlo na katedře chemie PřF
OU setkání absolventů studia učitelství chemie. Byli
pozváni na přednášku s názvem „Aktualizace výuky
chemie“. Přednášku pro absolventy tohoto oboru
realizovala doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. nejen
proto, aby jim ukázala nové trendy ve výuce chemie,
ale i kvůli prezentaci tvůrčích nápadů, kterými
oplývají současní studenti navazujícího magisterského
studia učitelství chemie v rámci předmětu Didaktika
chemie i v rámci jiných, výběrových předmětů
(Experiment ve výuce chemie, Možnosti posilování
klíčových kompetencí ve výuce chemie, Motivační
prvky ve výuce chemie a jiné). Přednáška byla
zaměřena především na domácí pokusy a ukázky
pracovních listů k těmto pokusům.
Graduates of Chemistry for teachers back behind the
desks of their alma mater!
On 7th June 2011, the Department of chemistry FS
UO organised a meeting of graduates from the
studies of Chemistry for teachers. They were invited
to attend a lecture “Innovating education of
chemistry”. The lecture was given by doc. RNDr.
Marie Solárová, PhD. not only to show them new
trends in teaching chemistry, but to present them
creative ideas springing from present students of the
follow-up master study of chemistry for teachers
within the subject Didactics of chemistry as well as
other optional subjects (Experiment in the education
of chemistry, Possibilities of increasing the key
competences in education of chemistry, Motivational
elements in education of chemistry, etc.). The lecture
was primarily focused on own experiments and
samples of worksheets to these experiments.
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Chemie na Slezskoostravském hradě ukázala, jak
zábavná je věda
Slezskoostravský hrad se již pátým rokem proměnil
nejen v provizorní chemickou a fyzikální laboratoř,
ale taky v pohádkovou zemi s hravou matematikou.
A jelikož byl letošní rok 2011 vyhlášen Mezinárodním
rokem chemie, byl tento 5. ročník především
dvoudenní oslavou tohoto zajímavého vědního
oboru. Akce Chemie na hradě se uskutečnila
ve dnech 24. a 25. června a všichni návštěvníci této
akce, děti, mládež i široká veřejnost, se mohli
přesvědčit, že věda je zábava, že chemie, fyzika ani
matematika nejsou žádní bubáci a není třeba se jich
bát.
Hlavní atrakcí této dvoudenní akce bylo více než
30 stánků tvořících chemický jarmark s atraktivními
experimenty. Současně probíhala řada chemických
a přírodovědných her, soutěží a matematických
hrátek pro děti i dospělé.
Během obou dnů bylo k vidění také speciální
divadelní představení Zásaditý GeO v podání
„docentoherců“ z Přírodovědecké fakulty OU.
O večerní tečku za celým pátečním dnem se postaral
nádherný barevný komentovaný ohňostroj.
Skvělou a bombastickou show předvedl Michael
Londesborough (britský vědec pracující v Ústavu
anorganické chemie Akademie věd ČR), který je
známým neúnavným popularizátorem přírodních
věd.
Báječná akce, kterou navštívilo zhruba 4000
návštěvníků, byla vskutku velkolepou oslavou a
přehlídkou přírodních věd.
Reportáže z akce:
http://multimedia.ctk.cz/cs/video/document/5073
674/chemie-na-hrade-ukazuje-jak-zabavna-je-veda
http://www.rta.cz/index2.html?region=k02&ifs=i

Chemistry at the Silesian Ostrava Castle showed how
science is entertaining
The Silesian Ostrava Castle did not change for the
fifth time only into a temporary chemical and
physical laboratory, but into a fairy-tale land with
playful mathematics. As the year 2011 was announced
to be the International year of chemistry, this 5th year
was mainly a two-day festival of this interesting field.
The event Chemistry at the Castle was held on 24th
and 25th June and all visitors, children, youth and
wide public, could find out that science is fun and
chemistry, physics and mathematics are not any
bugaboos and there is no need to fear them.
The main attraction o this two-day event was more
than 30 stalls creating a chemical fair with attractive
experiments accompanied by numerous chemical
and natural-science games, competitions and
mathematical pieces both for small and adults.
Both days were also made special by theatre play
Zásaditý GeO acted by “actors-lecturers” from the FS
UO. The final highlight of the Friday evening was
a splendid colourful commented firework.
Exquisite and bombastic show was performed by
Michael Londesborough (British scientist working
for the Institute of Inorganic Chemistry of the
Academy of Sciences CR), who is well-known
relentless populariser of natural sciences.
This excellent event visited by 4000 people was really
a spectacular celebration and display of natural
sciences.
Event reports:
http://multimedia.ctk.cz/cs/video/document/5073
674/chemie-na-hrade-ukazuje-jak-zabavna-je-veda
http://www.rta.cz/index2.html?region=k02&ifs=i
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Výstava v botanické zahradě PřF odhalila tajemný
svět masožravých rostlin
Každý, koho zajímá tajemný svět rostlin, které svým
atraktivním vzhledem a způsobem vstřebávání živin
z polapeného hmyzu fascinují všechny milovníky
přírody, měl možnost vidět tyto masožravé rostliny
na výstavě v botanické zahradě Přírodovědecké
fakulty OU v Ostravě. A kdo chtěl, mohl si nějakou
„masožravku“ na místě koupit. PřF OU tuto výstavu
masožravých rostlin pořádala ve spolupráci s Czech
Exotics Plants s.r.o. ve dnech 22. až 26. června 2011.
Návštěvníci výstavy shlédli více než 100 druhů
masožravých rostlin z celého světa.
Exhibition in the botanical garden of the FS UO
revealed a mysterious world of carnivorous plants
Everyone who is interested in the mysterious world of
plants that fascinate all lovers of nature by their
attractive look and way of absorbing nutrients had an
opportunity to see these carnivorous plants exhibited
in the botanical garden of the FS UO. And those
interested could even buy some of the “flesh-eaters”.
The FS UO organised this exhibition in cooperation
with Czech Exotics Plants s.r.o. from 22nd to 26th June
2011. The visitors could see more than 100 species of
carnivorous plants from the whole world.

Jako vždy: atraktivní! Příroda prostě baví!
Poslední letní prázdninový týden měli středoškoláci,
které baví přírodovědné obory, možnost strávit týden
na PřF OU, která pořádala 2. ročník „Letní
přírodovědné školy” ve spolupráci se Střediskem
přírodovědců. Program letní školy byl opravdu
nabitý. Každý den od rána do pozdních odpoledních
hodin měli účastníci této akce připraveny různé
aktivity v rámci jednotlivých kateder PřF OU,
při kterých se zábavnou formou seznamovali
s báječným světem přírodních věd. Naučili se spoustu
nových věcí, vyzkoušeli si různé pokusy, zahráli si hry
i soutěže a získali aspoň trochu představu o tom, jak
to vypadá na univerzitě, na Přírodovědecké fakultě
a na jejich jednotlivých katedrách, zkrátka „jak se dají
zajímavě učit přírodní vědy“.
Attractive, as usual! The nature really entertains!
Secondary-school students interested in natural
sciences could spend the last summer holiday week at
the FS UO, which organised the 2nd year of “Summer
natural-science school” in cooperation with Středisko
přírodovědců (Centre of scientists). The programme
of the summer school was very busy. Every day from
morning to late evening, the participants took part in
various activities within individual departments of the
FS UO while getting familiarised with the world of
natural sciences in an entertaining way. They learnt
lots of new things, tried numerous experiments,
played games and competitions and acquired at least
some idea what it is like at university, at the Faculty of
Science and individual departments ... simply “how
natural sciences can be taught attractively”.

69

Konference „Globalizace" pod záštitou prezidenta
Václava Havla
Již 5. ročníku konference s titulem „Globalization:
The Scale of Globalization", kterou ve dnech 8. září
až 9. září 2011 zorganizovala katedra sociální
geografie a regionálního rozvoje PřF OU, se účastnilo
více než 50 účastníků ze 14 zemí Evropy, Ameriky
a Asie. V jejím průběhu byla diskutována témata
ve třech okruzích - Globalization and Governance,
Globalization and Caucasus a Scale of Globalization.
V rámci této konference zazněly i referáty pozvaných
významných akademiků, kteří se těmito oblastmi
zabývají. Svůj příspěvek tak představila prof.
Vladimíra Dvořáková, Vysoká škola ekonomická
v Praze, Dr. Emil Suleimanov, Univerzita Karlova
v Praze, a Dr. Paul Routledge, University of Glasgow.
Z konference, která proběhla pod záštitou prezidenta
Václava Havla a za finanční podpory Moravskoslezského kraje, byl vydán sborník, který tak jako
v minulých letech aspiruje na zařazení mezi sborníky
ISI Proceedings. Další ročník konference proběhne
v roce 2013.
Conference “Globalization” under the auspices
of Václav Havel
The 5th year of the conference entitled
“Globalization: The Scale of Globalization“,
organised
By the Department of human geography and
regional development on 8th and 9th September 2011,
was attended by 50 participants from 14 countries
of Europe, America and Asia. The topics were
discussed in three themes - Globalization and
Governance, Globalization and Caucasus a Scale of
Globalization. The conference also witnessed papers
of renowned academics who deal with these areas.
For instance, prof. Vladimíra Dvořáková, University
of Economics in Prague, Dr. Emil Suleimanov,
Charles University in Prague, and Dr. Paul Routledge,
University of Glasgow. The conference held under
the auspices of the president Václav Havel and
financial support of the Moravian-Silesian region
produced proceedings which aspires again to be
included into the ISI proceedings. The conference
will be held in 2013 as well.

Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie
V pátek 16. září 2011 se uskutečnilo na katedře
chemie PřF OU setkání mladých talentovaných
chemiků, žáků středních škol. Akce s názvem
„Chemická kinetika v teorii a praxi“ byla pořádána
v rámci projektu popularizace technických a přírodovědných oborů ve spolupráci se Střediskem volného
času Korunka. Vlastní program byl tematicky
rozdělen do dvou samostatných sekcí - přednášky
a laboratorního cvičení.
Friday afternoon for young talents in chemistry
On Friday 16th September 2011, the Department
of chemistry FS UO organised a meeting of young
talented chemists, students of secondary schools.
An event called “Chemical kinetics in theory and
practice” was held within the project of
popularisation of technical and scientific fields in
cooperation with SVČ Korunka. The program was
thematically divided into two separate sections lectures and laboratory exercises.
Dvacetiletá Příroda
Přírodovědecká fakulta OU oslavila v pátek 30. září
2011 dvacetileté výročí svého vzniku. Oslav se, kromě
vedení fakulty, zúčastnili významní hosté, pracovníci
fakulty i studenti. V rámci akce byla prezentována
nejen fakulta, ale i jednotlivé katedry PřF OU, dále
byli oceněni pracovníci, kteří se významně podíleli
na rozvoji fakulty a taktéž byli oceněni studenti
v rámci soutěže „PřF očima studentů“. Oslavu 20.
výročí založení PřF ukončil raut a každý z hostů
obdržel na památku propagační DVD, na kterém
najde informace a fotografie ze života fakulty.
A twenty-year-old nature
The Faculty of Science UO celebrated its 20th
anniversary on Friday 30th September 2011. The
celebration was attended, apart from the faculty
management, by distinctive guests, faculty staff and
students. The programme contained presentation of
the faculty as well as individual departments,
awarding both workers that had contributed to the
development of the faculty and students within
competition “Faculty of Science in the eyes of
students”. The 20th anniversary of foundation of the
FS was ended by a buffet and every guest obtained a
commemorative DVD including information and
photographs from the faculty life.
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Spolupráce s Mensou
Přírodovědecká fakulta OU poskytla drobné dárečky
pro účastníky kategorie C krajského kola čtvrtého
ročníku oblíbené Logické olympiády, kterou Mensa
ČR již tradičně organizuje. PřF OU spolupracuje
s organizací Mensa ČR již od května 2011. V červnu
proběhlo pro zájemce z řad studentů a zaměstnanců
PřF testování IQ a toto testování se koná i pro
veřejnost pravidelně každé první úterý v měsíci
v budově PřF na ulici 30. dubna 22 v Ostravě.
Cooperation with Mensa
The Faculty of Science UO provided small presents
for participants of the C category in the regional
round of the 4th year of popular Logical Olympics
traditionally organised by Mensa ČR. The FS UO has
been cooperating with Mensa ČR since May 2011. In
June, faculty students and staff could test their IQ
and testing for the public takes place every first
Tuesday of the month in the building of the FS UO,
30. dubna 22, Ostrava.
Systematická biologie a ekologie v praxi na Bílém
Kříži
Naši studenti z katedry biologie a ekologie PřF OU
navštívili 8. listopadu 2011 Experimentální ekologické pracoviště AV ČR na Bílém Kříži, kde se
uskutečnilo cvičení z ekologie rostlin. Výzkumní
pracovníci z Bílého Kříže seznámili studenty s tokem
látek a energií do lesních a lučních ekosystémů,
fotosyntézou a dýcháním rostlin a s fytobioklimatologií (= studium vzájemných vztahů mezi
rostlinami a podnebím) uvnitř lesního porostu. Řešily
se i různé modelové situace a živě se diskutovalo
napříč celým tématem ekologie rostlin.
Systematic biology and ecology in practice on Bílý
Kříž
On 8th November 2011, our students from the
Department of biology and ecology FS UO visited
Experimental ecology workplace AS CR on Bílý Kříž,
where a seminar on plant ecology was held. The
researchers from Bílý Kříž introduced the students
to the flow of substances and energies into forest and
meadow ecosystems, photosynthesis and plant
breathing, and with phytobioclimatology (= study
of mutual relations between plants and climate)
within forest vegetation. Various model situations
were also solved and a lively discussion was led across
the whole theme of plant ecology.

Beskydy plné geomorfologů
Ve dnech 17. až 20. října 2011 se v Ostravici
uskutečnila mezinárodní geomor fologická
konference „Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on
Geomorphology”. Konferenci organizovala katedra
fyzické geografie a geoekologie PřF OU ve spolupráci
s Carpatho-Balkan-Dinaric Working Group (CBWGIAG, pracovní skupina fungující pod International
Association of Geomorphologists - IAG) a
s Carpatho-Balkan Geomorphological Commission
(CBGC). Podobné konference mají tradici již
od roku 1963, kdy se každé čtyři roky scházejí
geomorfologové pracující ve velmi dynamickém
prostoru karpato-balkánských pohoří a vzájemně se
informují o nových poznatcích z daného území.
Jednání konference probíhalo ve třech dnech, čtvrtý
den byl rezervován pro terénní exkurzi v prostoru
české části Vnějších Západních Karpat. Kromě
karpato-balkánsko-dinárských zemí se konference
zúčastnili i badatelé z Velké Británie, Egypta a Indie,
celkem 71 účastníků z 11 zemí.
The Beskydy Mountains full of geomorphologists
On 17th to 20th October 2011, an international
geomorphologic conference „Carpatho-BalkanDinaric Conference on Geomorphology” was held in
Ostravice. The conference was organised by the
Department of physical geography and geoecology
FS UO in cooperation with the Carpatho-BalkanDinaric Working Group (CBWG-IAG, a work group
operating under the International Association of
Geomorphologists - IAG) and with the CarpathoBalkan Geomorphological Commission (CBGC).
Similar conferences have been traditionally
organised since 1963 every four years, where
geomorphologists working in very dynamic area of
Carpatho-Balkan mountain range update each other
about the newest findings of the given area. The
conference meeting lasted for three days, the fourth
day was set aside for a terrain excursion of the Czech
part of the Outer Western Carpathians. Apart from
the Carpatho-Balkan-Dinaric countries, the
conference was attended by researchers from Great
Britain, Egypt and India, altogether 71 participants
from 11 countries.
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Příprava na Matematickou olympiádu
Katedra matematiky PřF OU každoročně pořádá
cyklus přípravných přednášek pro Matematickou
olympiádu pro všechny soutěžní kategorie. V roce
2011 akce proběhla ve dnech 7. října a 11. listopadu
a zúčastnilo se jí celkem 69 žáků.
Preparations for the Mathematical Olympiad
The Department of mathematics FS UO annually
presents a cycle of preparatory lectures for the
mathematical Olympiad for all competition
categories. In 2011, the event took place on 7th and
11th November and welcomed 69 students.
Slavnostní otevření nové budovy PřF OU
a výzkumného centra
Magické datum 11. 11. 2011 a k tomu čas 11.00
hodin… Co víc si přát ke slavnostnímu otevření nové
budovy Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
a „Centra pro studium dopadů environmentálních
technologií na životní prostředí”?
Slavnostní pásku u příležitosti otevření nové budovy
PřF i nového výzkumného environmentálního centra
(ENC) na Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě
za přítomnosti mnoha hostů přestřihli rektor OU
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., náměstkyně ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Eva Bartoňová,
zástupce projekční kanceláře OSA Ing. arch. Martin
Chválek a zástupce zhotovitele firmy HOCHTIEF,
ředitel divize David Horák.
Fakultu, novou budovu i nové výzkumné centrum
představili ve svých prezentacích kromě výše
zmíněných zástupců zúčastněných stran také paní
děkanka PřF OU doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.,
prorektor pro rozvoj a informatizaci doc. Ing. Cyril
Klimeš, CSc. a proděkan pro vědu a vnější vztahy
na PřF OU a zároveň vedoucí ENC doc. Mgr. Roman
Maršálek, Ph.D.
Všechny hosty zaujala při prohlídce budovy nejen
moderní architektura celé stavby, ale také perfektně
vybavené laboratoře a učebny s nejmodernější
výukovou a audiovizuální technikou. V budově je také
moderní informační systém v podobě plazmových
televizí pro zveřejnění jakýchkoliv informací
a videokonferenční učebna, která umožňuje nejen
vysílání záznamů z učebny po internetu, ale například
i propojení obou hlavních budov PřF OU mezi sebou.

Ceremonial opening of a new building of the FS UO
and a research centre
The magic date 11/11/2011 at 11 o'clock... What else
to wish for a ceremonial opening of a new building
of the FS UO and the„Centra pro studium dopadů
environmentálních technologií na životní prostředí”.
Numerous guests attended cutting the red tape of the
new building of the FS and the new research
environmental centre (ENC) in Chittussiho 10 in
Silesian Ostrava by the UO rector prof. RNDr. Jiří
Močkoř, DrSc., deputy minister of education, youth
and sports Ing. Eva Bartoňová, representative of the
designer office OSA Ing. arch. Martin Chválek, and
representative of the supplier HOCHTIEF, division
director David Horák. The faculty, the new building
and the research centre were introduced in the
presentations of the above-mentioned representatives
as well as of the dean of the FS UO doc. PaeDr. Dana
Kričfaluši, CSc., vice-rector for development and IT
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., vice-dean for research
and external relations and head of the ENC doc. Mgr.
Roman Maršálek, PhD. all guests were not attracted
only by the modern architecture of the whole
construction, but by excellently equipped
laboratories and classrooms with cutting-edge
educational and audio-visual technology. The
building also comprises a modern videoconferencing
classroom enabling transmitting the signal from the
classroom over the Internet as well as
interconnecting of the two main FS buildings.
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Kde dříve tekla láva…
V pátek 11. listopadu 2011 byly v Roudnu slavnostně
otevřeny naučné stezky po vulkanitech Nízkého
Jeseníku. S jejím návrhem a tvorbou je spojena
katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU.
Autorem koncepce naučných stezek, jejich trasy,
obsahu jednotlivých tabulí, textů a velké části
fotografií, je Mgr. Daniel Friedrich, absolvent katedry,
v současné době pracující v Místní akční skupině
Jeseník. Oblastí se zabýval ve své diplomové práci
a jako pro místního rodáka byly naučné stezky
po vulkanitech jeho dlouholetým snem. Grafická
podoba tabulí i map naučných stezek je pak dílem
současného doktoranda katedry fyzické geografie
a geoekologie PřF OU RNDr. Jana Miklína. Jednotlivé
tabule obsahují maximum blokdiagramů (pseudotrojrozměrných řezů a vizualizací), profilů, fotek
a obrázků vulkanických jevů a procesů tak, aby byly
pro návštěvníky co nejvíce pochopitelné a přístupné.
Celková délka naučných stezek, tvořených čtyřmi
oddělenými částmi po obou stranách přehrady
Slezská Harta, je 25 km a nachází se zde celkem 18
zastavení.
Where the lava used to flow
On Friday 11th November 2011, new educational
paths following the vulcanites of the Nízký Jeseník
mountains were festively opened in Roudno. Their
design and creation is connected with the
Department of physical geography and geoecology
FS UO. The author of the path conception, their
route, and content of individual boards, texts and
photographs is Mgr. Daniel Fridrich, a department
graduate currently working in the MAS Jeseník.
He was interested in this area in his Diploma thesis
and the educational paths were a long-term dream
for this local native. The graphic look of the boards
and maps is work of a doctoral student at the
Department of physical geography and geoecology
FS UO, RNDr. Jan Miklín. Individual boards contain
the maximum of block-diagrams (pseudo-3D cuts
and visualisations), profiles, photos and images of
volcanic phenomena and processes so that the
visitors would easily understand.
The overall length of the educational paths, created
by four separate parts on both sides of the Slezská
Harta dam, is 25 km with 18 stops.

Den GIS na OU
Již osmým rokem se katedra fyzické geografie
a geoekologie PřF OU zúčastnila celosvětové akce
„GIS Day” a zorganizovala „Den GIS”. Stejně jako
v předchozích letech byla akce zaměřena na studenty
a pedagogy středních škol. V letošním roce bylo
vybráno datum průběhu stejné s okolními státy, tj.
středa 16. listopadu 2011 a byly využity prostory
a okolí budovy PřF OU na ulici Chittussiho 10
ve Slezské Ostravě. Program, který trval pro každou
skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval
jednu teoretickou a tři praktické části. Studenti
si mohli vyzkoušet také geocaching, protože v okolí
budovy fakulty bylo rozmístěno 5 skrýší (cache)
s drobnými dárky. Celkem se programu zúčastnilo
196 studentů a 11 pedagogů v pěti skupinách.
GIS Day at the UO
It has been eight years since the department of
physical geography and geoecology FS UO joined,
and also organised, the international event “GIS
Day”. Similarly to the previous years, the event was
focused on students and teachers of secondary
schools. This year, the date was selected to
correspond to the neighbouring countries, i.e. 16th
November 2011, and the premises were buildings
and the vicinity of the FS UO, Chittussiho 10, Silesian
Ostrava. The programme, which took more than two
hours for each group of students, included one
theoretical and three practical parts. The students
could also try geocaching, because the vicinity of the
faculty building was hiding 5 caches with small gifts.
The programme was joined by 196 students and 11
pedagogues in five groups.
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Pekelná zábava s andělským nádechem
Tak, jako každý rok, proběhla na začátku prosince
2011 na katedře chemie PřF OU Mikulášská besídka,
kterou si připravili tradičně studenti učitelství
chemie, kteří končí cyklus didaktických předmětů na
této katedře. Atraktivní formou představili chemii
všem hostům besídky a opět sklidili jen samou chválu.
Mikulášská besídka je jedním z úkolů, který studenti
dostanou v závěru svého studia učitelství chemie.
Cílem je udělat besídku pro veřejnost (děti i dospělé)
tak, aby zaujala a ukázala, že chemie umí být zábavná
a kouzelná zároveň a nadchne jak malé, tak velké.
Tyto báječné Mikulášské besídky má kromě studentů
učitelství chemie na svědomí i paní doc. Marie
Solárová, která na katedře chemie PřF OU učí
budoucí učitele chemie, kterak atraktivně a
populárně učit chemii tak, aby děti a mládež bavila.
Paní docentka sama patří k nadšeným
popularizátorům přírodovědných oborů a je jedním
ze tří členů tria „docentoherců“ z naší katedry
chemie, kteří hrají úžasné chemické divadlo nejen na
naší fakultě, ale i na akcích pro veřejnost. Díky těmto
nadšeným akademikům přestávají být přírodní vědy
jakýmsi „bubákem“ a naopak dostávají zajímavou a
atraktivní podobu.
Mikulášskou besídku chystají každý rok noví studenti
a pokaždé se snaží o nové téma, nový příběh i jinou
formu představení. Ať už jsou hosty besídky děti či
dospělí, všichni jsou během představení vždy nadšení
a odcházejí rozzáření, protože takový chemický
mejdan s pekelně andělskou zábavou jen tak někde
neuvidí.

Helluva fun with heavenly spirit
As every year, the beginning of December 2011 at the
Department of chemistry FS UO witnessed
St.Nicholas party, which was traditionally prepared by
the students of chemistry for teachers who are
finishing their cycle of didactic subjects. They
presented chemistry to all visitors of the party in an
attractive way and were rewarded by pure
appreciation. St.Nicholas party is one of the tasks the
students in their final stage of their studies in
chemistry for teachers have to complete. The goal is
to organise a meeting for public (both children and
adults) to show chemistry in an interesting and
entertaining form. These lovely meetings are the
work of students as well as of doc. Marie Solárová
from the Department of chemistry FS UO, who
instructs future teachers of chemistry how to teach in
an attractive and popular fashion. Ms. Solárová
belongs to enthusiastic popularisers of natural
sciences and one the trio of “actors-lecturers” from
our department, who show wonderful plays not only
at our faculty, but on public events as well. These
enthusiastic academics help get rid of the “bugaboo
label” stuck for natural sciences, which rather get
more interesting and attractive look. St.Nicholas
party is annually prepared by new students trying to
invent new topic, new story and different form. No
matter if it is children or adults, all leave amused and
irradiating because such a chemical party with hellheavenly fun can hardly be seen anywhere else.
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Web PřF OU
Web of the FS UO
Podrobné informace a reportáže ze všech akcí PřF včetně fotogalerií naleznete na
http://prf.osu.cz/ (sekce Ze života fakulty - Archiv akcí =
http://prf.osu.cz/index.php?id=6103).
Detailed information and reports from all FS events, including photographs, can be found at:
http://prf.osu.cz/ (section Ze života fakulty - Archiv akcí =
http://prf.osu.cz/index.php?id=6103).
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Vzdělávání seniorů a studentů se speciálními potřebami
Education of seniors and students with special needs
Ostravská univerzita zajišťuje služby studentům a uchazečům se speciálními potřebami prostřednictvím
Centra Pyramida. Jedná se o 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 University of Ostrava secures service to students and applicants with special needs through the Centrum
Pyramida. It concerns 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

Ostravská univerzita v rámci U3V zavedla systém kombinovaného a distančního studia seniorů jako tzv. Virtuální
univerzitu třetího věku. Nabízené kurzy:
Kurzy v distanční formě studia
• Etické problémy dneška
• Největší Čech
• Věda kolem nás
• Vybrané kapitoly z historie a dějin umění
• Zdraví a kvalita života
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Kurzy v kombinované formě studia
• Angličtina 1 pro studenty Virt U3V
• Angličtina 2
• Digitální fotografie pro mírně pokročilé
• Digitální fotografie pro začátečníky
• Etické problémy dneška
• Fenomén migrace v současném evropském kontextu
• Pozdně středověká Evropa
• Univerzitní klub seniorů
• Věda kolem nás
• Věk katedrál
• Vstupní dovednosti studujícího VirtU3V
• Vybrané kapitoly z historie a dějin umění
• Zdraví a kvalita života
Kurzů v kombinované formě 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. V současné
době probíhá příprava seniorů pro studium v distanční formě. Distanční forma má veškeré studium situováno
do virtuální třídy.
Více na http://setip.osu.cz
The University of Ostrava implemented a combined and distant study form for seniors within its U3A, so-called
Virtual University of the Third Age. The courses are:
Course in the distant form of studies
• Contemporary ethic problems
• Greatest Czech personality
• Science around us
• Selected chapters from the history and history of fine arts
• Health and quality of life
Courses in the combined form of studies
• English 1 for the students of the VIRTU3A
• English 2
• Digital photography for beginners
• Digital photography for the pre-intermediate
• Contemporary ethic problems
• Migration phenomenon in the current European context
• Late medieval Europe
• University club of seniors
• Science around us
• Input abilities of a student of the VIRTU3A
• Age of cathedrals
• Selected chapters from the history and history of fine arts
• Health and quality of life
The courses in the combined from 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. Currently, there is a preparation of seniors for their studies in the distant form. The distant form
has its content situated in a virtual classroom.
For more details, see http://setip.osu.cz
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Rozpočet/Budget
Přírodovědecká fakulta hospodařila v roce 2011 s celkovými výnosy ve výši 175.630 tis. Kč, které lze podle
zdrojů rozčlenit do těchto kategorií:
- finanční prostředky na vzdělávací činnost ve výši 112.989 tis. Kč
- finanční prostředky jako dotace na řešení projektů ve výši 58.412 tis. Kč
- finanční prostředky získané z doplňkové činnosti ve výši 4.229 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 2011 income of the Faculty of Science totalled 175,630 th. CZK which can divided into the following
categories according to sources:
- funds for educational activity totalled 112,989 th. CZK
- funds for subsidising project solving totalled 58,412 th. CZK
- funds acquired form additional activity totalled 4,229 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)

2011

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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112 989
106 267
6 722
58 412
18 107
2 425
4 917
5 361
5 404
21 828
7 656
8 818
664
1 339
4 229
841
1 203
2 185
175 630

2011
124 968
28 151
3 714
305
8
5 664
64 146
22 980
40 481
3 996
169 445

Ostatní veřejné zdroje
Ohter public sources
664
GAČR, GAAV atd.
Czech Grant Agency, Grant Agency of AS, etc.
8 818

FRVŠ
Universities development
fund (FRVS)
2 425
Zahraniční granty
Foreign grants
Rozvojové programy
1 339
Development programmes
4 917

Ostatní kapitoly státního
rozpočtu
Other state budget sections
7 656

Institucionální podpora VaV
Institutional R&D support
5 361
Specifický výzkum
Targeted research
5 404

Operační programy
Operational programmes
21 828

Obrázek 12.
Struktura dotací (tis. Kč) v roce 2011
Figure 12.
Structure of subsidies (thousand of CZK) in 2011

Dotace
Subsidies
40 481

Doplňková činnost
Additional activity
3 996

Podíl na celouniverzitních
výdajích (priority I, II)
All-university facilities
28 151

Odpisy
Depreciations
3 714
Ostatní výdaje fakulty
Other faculty expenditures
305
Provoz budov
Building operations
5 664
Celofakultní výdaje
Faculty expenditures
8

Výdaje děkanátu
Dean´s office expenditures
22 980
Výdaje kateder
Departments expenditures
64 146

Obrázek 13.
Struktura nákladů (tis. Kč) v roce 2011
Figure 13.
Structure of costs (thousand of CZK) in 2011
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