
 

Název návrhu projektu: 
Inovace vybraných předmětů informatiky, matematiky 
a chemie prostřednictvím HW a SW řešení 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: Jiri.Skvor@ujep.cz 

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

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

Fišer Jiří, Mgr. Ph.D. 
Haberzettl Petr, Ing. 
Posel Zbyšek, RNDr. Ph.D. 
Sýkorová Květuše, Mgr. 
 
Eisenmann Petr, doc. PaedDr. CSc. 
Přibyl Jiří, Mgr. Ph.D. 
Spěvák Jan, Mgr. Ph.D. 
 
Škvorová Magda, Ing. Ph.D. 

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

Aktivity projektu 
- tvorba výukových materiálů (částečně s podporou HW 

a SW řešení uvedených v další aktivitě či v rozpočtu) 
zaměřených zejména na pravděpodobnost a statistiku a na 
využití matematického softwaru v matematické analýze, 
lineární algebře, numerické matematice, analýze dat, 
matematickém modelování a v chemických výpočtech  

- inovace vybraných předmětů formou rozšíření praktické 
náplně výuky 
- návrh HW a SW řešení na bázi Arduina pro měření 

srdeční aktivity umožní inovace hned několika různě 
orientovaných předmětů 

- vývojové sady IoT rozšíří možnosti výuky programování 
hardwaru 

- sady Raspberry PI 3 rozšíří možnosti výuky matematiky 
- HW šifrovací zařízení umožní praktickou výuku v jinak 

teoreticky zaměřené výuce kryptologie 
 

Seznam inovovaných předmětů KI 
KI/MSW (KI/KMSW) Matematický software 
KI/NME (KI/XNME, KI/KNME) Numerické metody 
KI/AVD (KI/KAVD) Analýza a vizualizace dat 
KI/PMP (KI/KPMP) Programování pro mobilní platformy 
KI/PGH (KI/KPGH) Programování hardwaru 
KI/KRY (KI/KKRY) Základy kryptologie 
 
Seznam inovovaných předmětů KMA 
KMA/P506 (KMA/K306) Pravděpodobnost a statistika 
KMA/P338 Numerická matematika 
KMA/M401 Využití IT ve výuce matematiky 
KMA/MK401 Využití ICT ve vyučování matematice 
KMA/M304 (KMA/MK304) Geometrie na počítači 
 
Seznam inovovaných předmětů KCH 
KCH/0104 Výpočty v programu MAPLE 

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

 



 

Indikátor 1b – alternativně povinný v 
PO1: Počet studijních oborů s 
inovovanými předměty/kurzy (vyjma 
odborných praxí)  
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Informační systémy 
Matematika a její použití v přírodních vědách 
Toxikologie a analýza škodlivin 
Aplikované počítačové modelování 
Fyzika 
 

Informatika (dvouoborové) 
 

Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol 
Učitelství matematiky pro střední školy 
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol 
Učitelství chemie pro střední školy 

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 15 000,- 
Cestovní náklady: 0,- 
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady: 0,- 
Materiální náklady 
– sady Arduino pro měření EKG 10 000,- 
– vývojové sady IoT (IoT2020, IoT2040) 13 000,- 
– sady Raspberry PI 3 pro výuku matematiky 14 000,- 
– šifrovací HW peněženka (případně jiná šifrovací 
zařízení) 3 000,- 
– zvuková technika (ruční bezdrátová sada) 6 000,- 
– skener tužka 4 000,- 
– tablet (s funkcemi, které poskytuje např. Lenovo Yoga 
Book) 16 000,- 
– spotřební materiál a drobný hmotný majetek 1 000,- 
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) 

 
 
Jméno: Jiří Škvor Podpis: 

Vyjádření a podpis děkana fakulty 
S návrhem souhlasím 
 
Datum:  29. 11. 2017 Podpis: 

Navrhovatel (budoucí garant 

projektu) 
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