
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. 

Publikované práce: 

     - Von der Teilung Schlesiens bis zum Völkerfrühling (1740-1848). In: Geschichte 

Oberschlesiens.   Politik, Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur  Gegenwart. 

Herausgegeben von Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek. Schriften des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Band 61, De 

Gruyter Oldenbourg 2015, s. 226-253. ISBN 978-3-11-044182-6.    

     - Wieś i miasto na Śląsku Austriackim 1848-1918: roznice i kontrowersje wokól orientacji 

narodowej i politycznej. In: Studia Śląskie TOM LXXIV, Opole 2014, s. 45 – 56. ISSN PL 

ISSN 0039-3355 (s D. Gawreckým), vyšlo 2015. 

     - Ženy a univerzitní studium v habsburské monarchii (stav výzkumu). 15 stran, pro  Acta 

Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 8/2015 

     - Edmund Jan Osmańszyk i Niemcy na Śląsku 1945-1950. 13 stran, pro Studia Śląskie 

2015 

Aktivní účast na zahraniční konferenci: 

     - Institutionen der Geschichtspflege und Geschichtsforschung in Schlesien. Von der 

Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg. Internationale Fachtagung der Historischen 

Kommission für Schlesien und des Schlesischen Museums zu Görlitz. Görlitz 1.- 3.10. 2015. 

Ref.: Geschichtspflege und Vereinswesen in Österreichisch Schlesien vor dem Ersten 

Weltkrieg. 

 

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 

Organizace konferencí, workshopů, přednášek: 

     - V rámci mezinárodních mobilit jednáno s prof. Martinou Winkler (Univerzita v 

Brémách); vzhledem k tomu, že podnět byl řešen narychlo koncem června 2015, prof. 

Winkler mohla slíbit přednášku v Praze až na jaro 2016. Zajištěna proto alespoň její studie 

pro Acta historica USO. 

     - Studentské: říprava a sběr dat dotazníků k výzkumu dětství v 50. a 60. letech; do 

zajišťování dat pamětníků jsou zapojeni studenti ÚHV FPF SU. Získané poznatky budou 

využity ve výuce na SU v Opavě. 

Projekty řešené v roce 2015: 

     - Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948–1970). Projekt GA ČR č. 15-03538S 

(řešitel 2015–2017); naprostá většina výzkumné činnosti se vztahuje právě k tomuto projektu. 

Mj. připraven rkp. k problematice organizované letní činnosti dětí v 50. a 60. letech. 

- Projekt SGS v rámci Výzkumného centra; člen týmu dílčího projektu na téma domů pionýrů 

a mládeže 

 



Různé: 

     - Připraven návrh kolektivního projektu - fotografické publikace k zachycení veřejného 

života v Opavě v letech 1939–1945 (viz zápis VC z 25. 5. 2015); koncepce a možná realizace 

diskutována s doc. P. Šopákem a prof. Z. Jiráskem. 

 

PhDr. Marian Hochel, Ph.D. 

Publikované práce: 

     - Vídeňský kongres 1814–1815 ve světle pamětí a pracovní korespondence Charlese-

Maurice Talleyranda; text k soubornému vydání příspěvků z Mezinárodní konference k 

připomenutí 200. výročí konání Vídeňského kongresu a 195. výročí konání Opavského 

kongresu „Mírové kongresy a konference v novověké Evropě“, Slezská univerzita v Opavě, 

Opava, 14.–15. říjen 2015 – momentálně v přípravě 

Vzniklé práce (tj. k publikování odevzdané rukopisy): 

     - Diplomacia vo víre tanca. Viedenský kongres 1814–1815. Historická revue, Bratislava: 

Fornax Slovakia, 2015, XXVI, 10/2015, s. 60–65. ISSN 1335–6550. 

     - Bitka pri Waterloo. KoniecNapoleonovej epopeje (1815). Historická revue, Bratislava: 

Fornax Slovakia, 2015, XXVI, 7/2015, s. 72–75. ISSN 1335–6550. 

     - Od Elby k Waterloo: Poslední let orla aneb Napoleonovo intermezzo v roce 1815. 

Výstup: článek pro speciální prosincové číslo časopisu Dějiny a současnost u příležitosti 200. 

výročí konání Vídeňského kongresu – momentálně v přípravě. 

     - Spolupráce s nakladatelstvím DIDAKTIS, spol. s r.o., na přípravě učebnice dějepisu pro 

gymnázia, vybrané tematické celky, výstup: učební texty – momentálně v přípravě 

Organizace přednášek: 

Mezinárodní: Mgr. Patrik Kunec, PhD., Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity 

Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. 

     - Móric August Beňovský (1746–1786) a jeho neúspešnákolonizačnámisia na 

Madagaskare (1774–1776), hostovská přednáška na ÚHV FPF SU v Opavě dne 5.11.2015 

     - Uhorskídobrodruhovia v boji za nezávislosť Spojených štátov amerických (1775–1783), 

hostovská přednáška na ÚHV FPF SU v Opavě dne 5.11.2015 

Aktivní účast na konferencích, přednáškách a workshopech: 

1. Domácí: 

     - Vídeňský kongres 1814–1815 ve světle pamětí a pracovní korespondence Charlese-

Maurice Talleyranda; Mírové kongresy a konference v novověké Evropě, Mezinárodní 

konference k připomenutí 200. výročí konání Vídeňského kongresu a 195. výročí konání 

Opavského kongresu, Slezská univerzita v Opavě, Opava, 14.–15. říjen 2015 

2. Zahraniční: 



     - Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Slovensko – pedagogická mobilita v rámci programu Erasmus+, duben 2015 

Projekty: 

1. Výzkumný úkol: 

     - Napoleonika v mobiliárních fondech NPÚ. Dokumentace a analýza předmětů, které jsou 

nositeli ikonografie nebo symboliky napoleonské doby v mobiliárních fondech vybraných 

památkových objektů. Výstupem pro letošní rok je studie publikovaná v letošních Acta 

Historica USO: Stopy hrdinství a elegance: Napoleonika a její odraz v historické paměti. 

Výzkumný úkol je realizován v rámci výzkumného cíle Výzkum, dokumentace a prezentace 

movitého kulturního dědictví, dílčího úkolu Uměleckohistorické celky a autoři uměleckých 

děl, jehož nositelem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze; řešitel 

projektu. 

2. Příprava výstavy: 

     - Spolupráce s Ústavem klasické archeologie FF UK na přípravě a realizaci stálé expozice 

odlitků antických soch a plastiky na Státním zámku Duchcov – tematické celky: Antické 

inspirace v zahradě zámku Duchcov, Památky antiky a historie sběratelství, Antické inspirace 

v barokním divadle, Antický svět a GrandsTours. Výstup: výstava. Spoluautor scénáře 

výstavyOkouzleni antikou, člen realizačního týmu výstavy. 

 

Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. 

Publikované práce: 

     - Zapletal, M. Polášek, M. Koncentrace ozonu uvnitř a v okolí budov a návrh režimu 

větrání s ohledem na lidské zdraví a muzejní sbírkové předměty. Meteorologické zprávy (v 

tisku). 

Vzniklé práce 2015 (tj. k publikování odevzdané rukopisy): 

     - Zapletal, M. Polášek, M. Monitorování koncentrace ozonu uvnitř a v okolí depozitářů 

Slezského zemského muzea. Časopisu Slezského zemského muzea - série B (v recenzním 

řízení)  

Aktivní účast na konferencích, přednáškách a workshopech: 

1. Domácí:  

     - Konference Ovzduší 2015, Brno, 20.4 – 2.4. 2015,Brno. 

Název přednášky: Jak vybrat nejlepší lokality pro výsadbu stromů s ohledem na zvýšení 

záchytu prachových částic a ozonu v městské oblasti 

2. Zahraniční: 

     - Konference Monitoring a modelovanieprízemného ozónu – výskuminterakcií v lesných 

ekosystémech. Kongresové centrum SAV Academia,7. - 9. október 2015 Stará Lesná, 

Slovensko. 



Název přednášky:Vliv depozičního toku ozonu na čistou ekosystémovou produkci smrkového 

porostu 

Projekty: 

PROJEKT 4TA04020797Emisní procesor nové generace využívající nově dostupné zdroje 

dat, řešitel 

 

PhDr. Karla  Vymětalová 

Publikační činnost:     

     - Profesor Dr. Franz Hochegger, řádný profesor klasické filologie na Karlo-Ferdinandově 

univerzitě v Praze, ředitel Akademického gymnázia ve Vídni. Acta historica Olomucensia 49, 

2015, s. 73-90. 

     - Theodor Hopfner, classical Philologist at the German University in Prague. Analecta 

Papyrologia (Itálie) – jde do tisku 

Účast na konferencích: 

     - Mezinárodní vědecká konference na FF Univerzity Konstantina Filosofa v Nitře, 25. 

června 2015, referát Habent sua fata libelli – bude vydáno tiskem. 

     - Mezinárodní kolokvium na ÚHV FPF SU v Opavě Historia – vita memoriae (Učební 

texty dějepisu a antika – včera, dnes a zítra) – referát Recepce antiky ve středoškolských 

učebnicích v 50. až 70. letech 20. st. 

Přednášková činnost: 

     - Přednáška pro Asociaci učitelů klasických jazyků ALFA na FF UK v Praze, 12. dubna 

2014 (Boj o klasické jazyky na středních školách v druhé polovině 19. století) 

Učitelské aktivity: 

     - Erasmus + (7.-11. prosince) – přednášky na Univerzitě P. J. Šafaříka v Košicích 

Jiné: 

     - Průběžně ve spolupráci s pedagogickou fakultou KU v Praze (doc. J. Kepartová) – práce 

na 2. dílu Bibliografie výročních zpráv – vydání domluveno na rok 2017 

     - Recenze a spolupráce na překladu knihy Wilfried Stroh: Latina je mrtvá! Ať žije latina. – 

bude vydáno letos v nakladatelství Oikumene. 

     - Dokončování doktorské práce. 

 

Mgr. MartinPelc, Ph.D. 

Publikované práce:  

     - kol.: Beskydy. Turistickými stezkami. Třinec 2015. ISBN 978-80-90-507944 (vlastní 

podíl na knize 166 ns, podíl na textech kapitol 75 %) 



     - Pelc Martin: Opavský nevěstinec Port Arthur. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 

41, 2015, č. 1, s. 1921. 

Vzniklé práce 2015 (tj. k publikování odevzdané rukopisy): 

     - Pelc Martin: Tomáš Garrigue Masaryk a Helene Železny-Scholz. „Nejen knihy, nýbrž i 

plastiky mají své fatum“, rozsah: 44 ns – předáno redakci časopisu z databáze ERIH, 

kategorie NAT 2. 

     - Pelc Martin: Měšťanské spolky [kapitola v knize], in: Ivo Cerman (ed.): Habsburkové. II. 

svazek. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016, rozsah: 20 ns. 

     - Pelc Martin: Erwin Hanslik a jeho hledání rakouské identity, in: Neviditelná loajalita? 

Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník z 35. plzeňského sympozia k 

dějinám 19. století. Praha: Academia 2015, rozsah: 11 ns. 

Aktivní účast na konferencích, přednáškách a workshopech: 

1. Domácí: 

     - Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. 35. plzeňské 

sympozium k dějinám 19. století. Plzeň, 26.?28. 2. 2015, ref.: Erwin Hanslik a jeho hledání 

rakouské identity, moderování jednoho z bloků. 

Projekty: 

GAČR, České myšlení o sportu do roku 1939. 


