
 

Název návrhu projektu: 
Inovace vybraných předmětů matematiky, fyziky a 
informatiky za účelem zvýšení úspěšnosti ve studiu 

Prioritní oblast: (číslo a název dle 
výzvy) 

PO 1 Příprava a pilotní ověření profilace a inovace 
předmětů/kurzů realizované jako opatření pro 
zvýšení úspěšnosti ve studiu 

Navrhovatel (budoucí garant projektu): 

Příjmení, jméno, tituly Škvor Jiří, RNDr. Ph.D. 

E-mail: jskvor@physics.ujep.cz 

Pracoviště (fakulta, katedra): Přírodovědecká fakulta, katedra informatiky 

Složení řešitelského týmu  
(u studentů uvést studijní program  
a obor): 

Mgr. Lenka Cibochová 
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. 
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. 
Mgr. Lucie Loukotová 
Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D. 
 
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 
 
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 
Ing. Petr Haberzettl 

Stručný popis návrhu a splnění 
nutných podmínek pro podporu  
max. rozsah 1 strana 

Cílem projektového záměru je zvýšení úspěšnosti ve 
studiu níže uvedených předmětů kateder matematiky 
(KMA), fyziky (KFY) a informatiky (KI) prostřednictvím 
inovace těchto předmětů, která bude umožněna jednak 
rozšířením využití LMS (Learning Management System) 
v případě KMA a KFY a jednak rozšířením technického 
zázemí v případě KI. 
 

Seznam inovovaných předmětů KMA 
KMA/P113 (K113) Repetitorium matematiky 
KMA/P227 (K215) Teorie grafů 
KMA/P232 (K216) Vybrané partie z matematiky 
 

Seznam inovovaných předmětů KFY 
KFY/P313 (K314) Fyzika II 
KFY/P411 (K301) Kmity a vlny. Optika. 
 

Seznam inovovaných předmětů KI 
KI/AHW Praktické aplikace hardwaru 
KI/PGL1 (KI/KPGL1) Programování I 
KI/PGL2 (KI/KPGL2) Programování II 
KI/UCS (KI/KUCS) Úvod do číslicových systémů 
KI/CIS (KI/KCIS) Číslicové systémy 
KI/PGH (KI/KPGH) Programování hardwaru 
 

Výstupem projektu budou v případě KMA a KFY studijní 
materiály (sbírky řešených či neřešených úloh 
s výsledky), které budou k dispozici na portálu Moodle, 
což je LMS zvláště vhodný pro studenty v kombinované 
formě studia (ve výše uvedeném seznamu je u každého 
předmětu v závorce uveden kód varianty předmětu pro 
kombinovanou formu studia, pokud se liší). Inovované 
předměty patří vesměs ke stěžejním předmětům, které 
jsou zařazeny do 1. či 2. ročníku a v nichž mívají studenti 
problémy s jejich úspěšným absolvováním. Na portálu 
Moodle by pak měly být umístěny i další informace, které 
by měly zlepšit orientaci studentů ve studiu. 
 

V případě KI bude výstupem projektu pořízení sad 
Raspberry PI 3 a Arduino, díky kterým bude moci být 
v příslušné výuce realizováno více praktických příkladů. 



 

Sady Raspberry PI 3 umožní studentům ve výuce 
programování a zejména v předmětu Programování 
hardwaru lépe porozumět programování reálných 
systémů (v jazycích, jako jsou C# a Python). Díky 
plánovanému pořízení rozšiřujícího modulu Sense HAT 
(tj. přídavné senzorové karty navržené pro misi Astro Pi) 
budou moci studenti lépe pochopit práci se senzory. 
Sady Arduino umožní studentům ve výuce číslicových 
systémů lépe porozumět řešené problematice (zejména 
díky vizualizaci a praktickým aplikacím) a rovněž budou 
využity ve výuce předmětu Programování hardwaru. 

Indikátor 1a – alternativně povinný v 
PO1: Počet analýz příčin neúspěšnosti 
ve studiu  

3 
(za každý obor jednu) 

Indikátor 1b – alternativně povinný v 
PO1: Počet studijních oborů s 
inovovanými předměty/kurzy (vyjma 
odborných praxí)  

10 
 
Matematika (dvouoborové) 
Fyzika (dvouoborové) 
Informatika (dvouoborové) 
Chemie (dvouoborové) 
 
Matematika a její použití v přírodních vědách 
Aplikované počítačové modelování 
Aplikované nanotechnologie 
Fyzika 
Informační systémy 
Toxikologie a analýza škodlivin 

Indikátor 2a – alternativně povinný 
v PO2: Počet analýz uplatnitelnosti 
absolventů na trhu práce 

 

Indikátor 2b – alternativně povinný 
v PO2: Počet studijních oborů 
s inovovanými praxemi 

 

Indikátor 3 – povinný v PO3: 
Počet nově profilovaných 
vzdělávacích programů/kurzů pro 
akademické pracovníky  

 

Stručný popis příspěvku návrhu 
k prosazování společných 
integrujících zájmů univerzity  
(je-li relevantní) 

 

Celkové finanční náklady  
navrhované na řešení projektu  

100 000,- 

Neinvestiční prostředky v členění na 
mzdové náklady, OON, stipendia, 
cestovní náklady, služby a případné 
další náklady  

Osobní náklady: 
– mzdy a odměny včetně odvodů 12 000,- 
– OON 3 000,- 
– stipendia 0,- 
Cestovní náklady: 0,- 
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady: 0,- 
Materiální náklady 
– spotřební materiál a drobný hmotný majetek 
(tonery apod.) 9 000,- 
– sady Raspberry PI 3 (rozšířené o dotykový displej, 
senzorovou kartu, kameru apod., 7 ks) 48 500,- 
– sady Arduino (rozšířené, 7 ks) 9 500,- 
Doplňkové (režijní) náklady: 18 000,- 

Podíl mzdových nákladů 
v procentech (včetně odvodů)  

15 



 

Příkazce operací (dle směrnice 
k oběhu účetních dokladů na UJEP a 
jejich zpracování v platném znění) 
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