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Stručný popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a modernizace vzdělávací infrastruktury v méně rozvinutém 

regionu na Vysoké školy podnikání a práva a.s. na výukovém pracovišti v Ostravě. Za účelem zajištění 

vysoké kvality výuky bude pořízena ICT, audiovizuální technika včetně síťových prvků a sada 

elektronických informačních zdrojů, které budou využívány studenty v rámci výuky, samostudia či 

skupinové práce na projektech apod. 

Cíle: 

Hlavním cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšit do konce 12/2018 kvalitu vzdělávání 

prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení Vysoké školy podnikání a práva a.s. na výukovém 

pracovišti v Ostravě v učebnách a přednáškovém sálu audiovizuální a informační technikou, včetně 

modernizace bezdrátové sítě s přímou vazbou na výuku a přímým pozitivním dopadem na studenty. 

Tento hlavní cíl se dělí na tyto dílčí cíle: 

1. Zvýšit kvalitu studijního prostředí v učebnách a výukové aule zejména prostřednictvím pořízení 

moderní audiovizuální a informační techniky pro potřebu výuky. 

2. Zajistit vyučujícím odpovídající technické vybavení pro výuku a využití inovativních studijních 

materiálů a metod přímo ve výuce ve prospěch studentů. 

3. Významným způsobem modernizovat vnitřní bezdrátovou síť formou pořízení nových síťových 

prvků, včetně pořízení návazného serverového řešení a jeho zálohy, kterou budou moci využívat 

studenti v rámci výuky, samostudia, pro potřebu přípravy na výuku a zpracování studentských prací. 

4. Podpořit samostudium, týmovou práci a přípravu studentů na výuku prostřednictvím pořízení ICT 

vybavení (zejména notebooků), což eliminuje znevýhodnění studentů, kteří nemají vlastní 

odpovídající technické vybavení a také rozšířit elektronické informační zdroje. 

Dosažení výše definovaných cílů bude ověřitelné prostřednictvím fyzické kontroly pořízeného 

vybavení a srovnání kvality studijního prostředí s aktuálním stavem. 

 

Výsledky: 

Realizací projektu dojde k pořízení 2 funkčních celků, první z nich má 6 částí: 

1) Počítačové učebny – vybavení počítači, monitory a dataprojektorem. 

2) Běžné učebny -  vybavení počítači, monitory, dataprojektorem a magnetickými popisovacími 

tabulemi. 



 

3) Studovna a další prostory pro samostudium a týmovou práci - Do studovny budou pořízeny 

počítače s monitory a notebooky.  

4) Aula - Aula bude vybavena širokoúhlým plátnem s elektrickým stahováním a výkonným 

dataprojektorem, počítačem a monitorem a  Wi-Fi accesspointem.  

5) Další prostory využívání studenty napříč studijními programy - Do každého z 5 pater školy, budou 

umístěny Wi-Fi accesspointy, který pokryjí signálem Wi-Fi učebny a prostory na chodbách určené k 

samostudiu studentů. 

6) Další infrastruktura pro výuku - Modernizace a rozšíření vybavenosti zahrnuje také pořízení 2 kusů 

serverů, datových úložišť, které budou uloženy v datovém rozvaděči, switche a Wi-Fi accesspointy 

včetně licencí. 

Druhým celkem jsou el. informační zdroje. 

Díky pořízení  funkčních celků  dojde význam způsobem ke zvýšení kvality výuky na VŠPP a.s. v 

podobě celkového zlepšení studijního prostředí pro studenty. V rámci učeben bude možno využívat v 

plném rozsahu veškeré inovované výukové materiály a metody výuky, el. informační zdroje, 

informační a síťová infrastruktura umožní bezpečné a rychlé ukládání, stahování a přenos dat s 

přímou vazbou na vzdělávání studentů, dojde ke zlepšení přístupů k ICT technice znevýhodněných 

skupin studentů. 


