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REKOSTRUKCE BUDOVY 

LÉKAŘSKÉ FAKULTY
Zasazení stromu v areálu 
Lékařské fakulty odstartovalo 
rekonstrukci budovy, která bude 
sloužit studentům a akademic-
kým pracovníkům Lékařské 
fakulty, Přírodovědecké fakulty 
a Fakulty sociálních studií naší 
univerzity.

 Byť to tak ještě zdaleka nevypadá, 
ale pomalými kroky zde vznikají základy 
pro nové laboratoře, datová centra, 
seminární místnosti, posluchárny 
a technologické zázemí pro rozvoj 
lékařských a souvisejících sociálních 
i přírodovědných oborů a také pro 
výzkum naší univerzity.
 Díky projektu „Infrastruktura pro 
realizaci lékařských a souvisejících 
sociálních a přírodovědných oborů 
a výzkumu Ostravské univerzity“, 
reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0151, 

fi nancovanému z dotace Evropské unie 
ve výši 320 635 616 korun 
a 56 582 756 korun ze zdrojů univerzi-
ty, budou vytvořeny podmínky pro 
unikátní spojení biologů, lékařů, 
biofyziků, ale i matematiků a sociologů.
 Nově zrekonstruované prostory bude 
moci využívat téměř 1.300 studentů 
naší univerzity a na 8.834 metrech 
čtverečních budou společně pracovat 
na výzkumných úkolech studenti 
a vědečtí pracovníci LF, PřF a FSS.
Stavbaři sdružení Hochtief & VOKD 
připravili objekt na první zimu tak, 
aby ani rozmary zimního období 
rekonstrukci nezpomalovaly. 

 Ing. Petr Svoboda,
 oddělení pro podporu projektů
←
Pohled na staveniště
 Foto: Martin Kramoliš

VZDĚLÁVÁNÍ NA NAŠÍ 

UNIVERZITĚ BEZ BARIÉR 
„Podpora terciárního vzdělávání 
studentů se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami na 
Ostravské univerzitě v Ostravě” 
OP VK, reg. č. 
CZ.1.07/2.2.00/29.0006 - je 
název projektu, který chce 
vybudovat bezbariérové 
prostředí nejen v architektuře 
univerzitních budov. 

 Bariéry by měly zmizet i v samotném 
studiu mladých lidí se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami (SVP). Nikoho 
z takto handicapovaných projekt ze 
studia neomlouvá. Naopak chce 
zajistit plnohodnotnou, s majoritou 
rovnocennou výuku. 
 Projekt je v rámci České republiky 
unikátní. Stejně jako přístup instituce, 
která poměrně dlouho, systematicky 
a komplexně bere ve vzdělávání ohled 
na specifi cké potřeby studentů. 
Projekt zajišťuje didaktické a metodic-
ké pomůcky, inovuje způsob hodnocení 
i vyučovací metody. A z gruntu také 
inovuje jednotlivé předměty. Jejich 
seznam je úctyhodně dlouhý. Zahrnuje 
na 131 položek.
 Akademičtí pracovníci univerzity 
mají za sebou několik hodin eLearnin-
gových kurzů. Ty je připravují na to, 
jak jednotlivé programy, předměty 
a obory nejlépe přizpůsobit 
a zpřístupnit těm, co nevidí, neslyší, 
nechodí či se potýkají třeba s dyslexií. 

Už na samotném počátku příštího 
roku si přímo na těchto studentech 
během pilotní hodiny ověří, nakolik 
jsou jejich adaptace účinné. 
 Ruku v ruce s inovací se v rámci 
projektu pracuje také na zvyšování 
odborných kompetencí jednotlivých 
pedagogů. Univerzita by tak měla díky 
projektu být jednou zcela nezávislou 
a sama si zajišťovat služby jako 
tlumočení do znakového jazyka nebo 
simultánní přepisy.
 A projekt neopomíjí ani rozvoj 
inkluzivního prostředí na půdě 
univerzity nebo trh práce. Jedním 
z výstupů bude seznam oborů, které 
jsou pro takové uchazeče vhodné, 
a které naopak nikoliv. 
 Projekt je celouniverzitní, podílí se 
na něm všechny fakulty naší univerzity. 
Garanci pak nese katedra speciální 
pedagogiky Pedagogické fakulty. 
V současnosti je na Ostravské 
univerzitě 32 studentů se SVP.

 Mgr. Kristina Kačmarská,
 manažerka publicity projektu,
 kristina.kacmarska@gmail.com 
↖ ←
Kurz Adaptace studijních materiálů 
pro studenty se zrakovým 
postižením s Mgr. Vladimírou 
Sehnalovou, Ph.D.
Kurz znakového jazyka – začáteč-
níci s Mgr. Evou Nedomovou.
 Fota: Mgr. Marie Marek


