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Závěrečná zpráva o projektu v programu
„Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit“


Tematický okruh
Jazyk
Název projektu
Příprava podmínek pro kombinované studium oboru Anglický jazyk a literatura
Žadatel – vysoká škola (plný název školy a fakulty)
Masarykova univerzita, Fakulta filozofická
Řešitel – jméno a příjmení
mgr. ing. Jiří Rambousek
Pracoviště (úplný název a adresa)
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
A. Nováka 1, 660 88 Brno
E-mail
Jiri.Rambousek@phil.muni.cz
Telefon
05-41 121 385
Datum
4. ledna 2002
Přidělené finanční prostředky celkem (v tis. Kč)
272


Výstupy a výsledky projektu

Cíle projektu byly splněny. K 31. 12. 2001 jsou na WWW fakulty (odkaz "Kurzy" na domovské stránce Katedry anglistiky a amerikanistiky, URL http://www.phil.muni.cz/angl) materiály celkem pro 29 kurzů katedry. V rámci projektu byly na stránky katedry zařazeny materiály ke kurzům v celkovém rozsahu odpovídajícím 8604 normovaným stranám. (Rozpis včetně počtu slov a znaků viz Příloha 1.) Celkový rozsah textů, které jsou studentům přístupné, je ovšem ještě větší, protože v tomto čísle nejsou zahrnuty objemy textů na cizích serverech, na něž ze stránek kurzů jenom odkazujeme.
Na výše zmíněné WWW stránce katedry je zveřejněn i podrobný popis projektu a budou sem doplněny i další záměry Katedry anglistiky a amerikanistiky v oblasti digitalizace a e-learningu.
Uvedené materiály jsou připraveny pro použití v kombinovaném studiu oboru a již v současnosti jsou využívány studenty denního studia. Zkušenosti s využitím jsou velmi dobré, jak je popsáno níže.

Postup práce na projektu

V souladu s projektem byla digitalizace (skenování, OCR) prováděna studenty, kteří byli odměňováni prostřednictvím stipendií z prostředků projektu. Pouze v jednom případě bylo skenování většího počtu stran objednáno jako služba firmě s tím, že vlastní OCR bylo již provedeno na katedře v rámci projektu. Koordinaci prací, ale především tvorbu WWW stránek včetně jejich grafického řešení a softwarové práce vykonávala mgr. Dana Šlancarová, která byla na dobu realizace projektu v řádném zaměstnaneckém poměru s FF. Na Katedře anglistiky se při práci na projektu vytvořil realizační tým sestávající vedle mgr. Šlancarové a řešitele grantu také ze všech pedagogů, jejichž kurzy byly do projektu zahrnuty. To vedlo k zvýšení celkového povědomí všech členů katedry o možnostech tohoto typu výuky. Katedra anglistiky a amerikanistiky bude usilovat o to, aby získané zkušenosti a znalosti řady svých členů využila i v budoucnosti a na dosažené výsledky navázala.
Data zpřístupněná studentům v rámci projektu lze rozdělit do těchto typů:
1)	materiály digitalizované skenováním v rámci projektu
2)	materiály převzaté v elektronické podobě z WWW
3)	odkazy na materiály na cizích serverech
4)	vlastní texty učitelů katedry – získané od nich přímo v elektronické verzi:
	- skripta, odborné texty
	- informace a organizační pokyny ke kurzům
5)	texty studentů katedry – získané od nich přímo v elektronické verzi

Z celkového rozsahu zpracovaného cizího materiálu (body 1 a 2) bylo zhruba 10 % získáno ze sítě WWW, zhruba 90 % bylo získáno skenováním. Oproti očekávání bylo málo předloh tak nekvalitních, že by bylo nutno se uchýlit k ručnímu opisování, takže efektivita digitalizace byla vyšší, než se předpokládalo, a bylo možno dosáhnout velkého objemu digitalizovaných textů.
Stránky kurzů mají jednotnou úpravu modifikovanou podle povahy jednotlivých kurzů.
Stránky byly dále doplněny dalšími zdroji, jak bylo specifikováno v rozpisu dílčích kroků projektu. Tento proces ovšem nelze považovat za uzavřený – učitelů musí odkazy na cizí zdroje průběžně kontrolovat a doplňovat; za jejich plnou funkčnost v každém okamžiku však přesto nelze ručit, protože leží mimo působnost katedry.
Sborník katedry (periodikum Brno Studies in English) zatím na WWW zpřístupněno nebylo, protože se uvažuje o společném elektronickém zpřístupnění všech sborníků fakulty, a v tom případě by bylo vhodné zachovat jednotnou úpravu a přístup i k publikacím Katedry anglistiky a amerikanistiky.
V souladu s projektem byly ty materiály, jejichž zveřejnění neumožňuje ochrana práv jejich autorů, zpřístupněny jen omezeně – na základě hesla, které je známo jen studentům kurzu a bude se pravidelně po semestru měnit.

Využití výsledků a další postup

Zkušenosti s elektronickou verzí materiálů lze shrnout do tří bodů:

1)	Učitelé v naprosté většině tuto formu poskytování materiálů studentům uvítali; jak projekt předpokládal, někteří postupně zvládli jazyk HTML natolik, že mohli převzít správu svých stránek. Zájem o převod materiálů do elektronické podoby byl podstatně větší, než se předpokládalo. Vzhledem k omezenému času se řešení projektu soustředilo především na pořízení a zpřístupnění elektronické formy studijních materiálů; specializované postupy charakteristické pro pokročilý e-learning by vyžadovaly více času na přípravu materiálů a delší dobu pro adaptaci učitelů i studentů. Budou aktuální především s otevřením kombinované formy studia.
2)	Znalosti práce s výpočetní technikou na straně studentů jsou dostatečné; využitá technologie (přístup prostřednictvím WWW prohlížečů) je velmi jednoduchá a i studenti, kteří s ní nejsou obeznámeni, ji zvládnou během krátkého zaškolení. Provoz byl zatím ověřován jen na studentech denního studia. U studentů kombinovaného studia, jimž jsou materiály určeny, lze předpokládat větší rozdíly ve znalostech práce s počítačem, ale i zde bude zaškolení velmi snadné. Příprava stručné uživatelské příručky, která studenty s touto problematikou seznámí, byla odložena do doby, kdy bude na katedře kombinované studium otevřeno, aby příručka přinášela co nejaktuálnější informace.
3)	Technické zázemí pro denní studenty je rovněž dostačující; zásadní obrat pro studenty FF MU nastal po otevření veřejné pracovny MU se stem počítačů. I mimobrněnští studenti, kteří mohou veřejných pracoven využívat méně, však potvrzují, že tato forma přístupu k materiálům je pro ně značným přínosem. Podobně i u studentů kombinovaného studia lze předpokládat, že přístup k počítači nebude jejich možnosti podstatně omezovat.

Stránky kurzů se všemi materiály budou trvale využívány k výuce v denním studiu a ihned po jeho otevření i ve studiu kombinovaném. Budou průběžně udržovány a doplňovány a podle možností bude katedra pracovat na přípravě dalších kurzů.
Vedle trvalé údržby a využívání již připravených materiálů se katedra spojila s Ústavem románských jazyků a literatur a Ústavem germanistiky a nordistiky FF MU a připravila další projekt, který využije získané zkušenosti a bude dále rozšiřovat počet kurzů připravovaných touto formou.


Přehled čerpání finančních prostředků

Čerpání finančních prostředků odpovídalo projektu. Doklady o nákupech jsou uloženy na ekonomickém oddělení děkanátu FF MU pod č. zakázky 21 2233. 
(Číslo dokladu		Čerpaná částka – souhrnné částky za jednotlivé kategorie vytištěny tučně)

Platy (mgr. Šlancarová)	54.931,00 Kč      (plán: 55 tis.)
 
Odměny
V rámci mzdových prostředků bylo 5000 Kč z Dohod o provedení práce použito jako odměna; byly vyplaceny mgr. Drábkovi, který je členem katedry a nebylo možno s ním sjednat dohodu o provedení práce. Mgr. Drábek nad rámec svým povinností zpracoval sám řadu materiálů pro své kurzy a aktivně pomáhal dalším kolegům při přípravě jejich materiálů
MAN 2190 0009 01		15.000,00	Odměna řešiteli
MAN 2190 0011 01		5.000,00	Odměna mgr. Drábek

Ostatní osobní výdaje – Dohoda o provedení práce
MAN 2190 0011 01		5.000,00 		(plán: 10 tis.)

Pojištění
Zákonné zdr. pojištění 	6.744,00 Kč
Zákonné soc. pojištění	19.482,00 Kč
Celkem			26.226,00 Kč	(plán: 24 tis)

Knihy (referenční příručky HTML, XML a PHP)
Celkem		 	1.670,00 Kč

Drobný hmotný a nehmotný majetek
Počítač pro grant a upgrade dalších počítačů katedry; vzhledem k úspoře oproti původním cenám se podařilo zakoupit i druhý osobní počítač, který slouží jako pracoviště skeneru, protože se ukázalo, že pro výkonnější skener jsou stávající PC na katedře nedostatečně rychlé a nebylo je možno vůbec připojit (souvisí to s požadavky speciální karty pro rychlé připojení s technologií FireWire). 
Počítače a scanner:
ZAV 2115 0670 01		28.335,00	PC Athlon 1GHz
ZAV 2115 0769 01		14.640,00	Monitor Hyunday 19" F910
ZAV 2115 1121 01		24.150,00	Počítač FIC C800 S monitorem 15"
ZAV 2115 0770 01		11.457,00	Scanner Umax Astra 6450
Upgrade:
ZAV 2115 0665 01		5.573,00	CDRW mechan.Samsung
ZAV 2115 0725 01		8.271,60	Pev.disk Samsung
Celkem:				92.426,60 Kč	(plán: 89 tis.)

Spotřební materiál
Kancelářské potřeby, prodlužovací šňůry, diskety, zálohovací média CD ROM
Celkem				3.052,90 Kč	(plán: 8 tis.)

Služby:
Skenování ČB A4	3.696,00
Kopírování		300,00
Celkem:		3.996,00		(plán: 4 tis.)

Stipendia: 
549 141 - Stipendia zvláštní	60.000,00 Kč 	(plán: 60 tis.)	

Ostatní:
Náklady na telefony	3.697,50 Kč      
Náklady na poštovné		1.000,00 Kč
Celkem				4.697,00 Kč

ČERPÁNÍ CELKEM	272.000

Příloha 1. Zpracované kurzy

I. CYKLUS, 1. rok studia
AJ01001	Practical English I
AJ04001	Intro. to Literary Studies I
AJ06001	Intro. to British Studies I
AJ07001	Intro. to American Studies I
CELKEM 1. rok studia:
slov		znaků		přepočtených normostran
745808		4241235		2356,24

I. CYKLUS, 2. a 3. rok studia
Literatura
AJ14004	British Literature: 1870 - 1945
AJ14006	British Literature: 1780–1830
AJ15000	American Literature: Beginnings to 1865
AJ15002	American Literature: 1945 to the Present
Kulturní studia
AJ16052	British Culture and Society Since 1945
AJ17050	Introduction to the Cultures of North American Aboriginal Peoples
AJ17053	Genre Studies: American Science Fiction Film
AJ17057	Blackness in American Film
AJ18050	Introduction to Canada
AJ18080A	Australia in the Past and Present
Lingvistika
AJ12000	The Linguistic Characterology of English
AJ12071	Introduction to Semantics
Překlad
AJ19000	Introduction to Translation
AJ19010	Translation Analysis A
CELKEM 2. a 3. rok studia
slov		znaků		přepočtených normostran
1138003		6664204		3702,34

II. CYKLUS
Literatura
AJ24056	English Queens of Crime
AJ24068	Elizabethan Drama I
AJ25006	Literature of the American South
Kulturní studia
AJ27053	Civil Rights
Lingvistika
AJ22050	Functional Sentence Perspective
Překlad
AJ29055	Carroll’s “Alice” in Czech
AJ29073	Current Issues in Translating from English into Czech
CELKEM II. cyklus
slov		znaků		přepočtených normostran
458461		2660041		1477,80

Další kurzy (nebyly vyučovány v podzimním semestru, jsou připraveny pro další semestr)
AJ29054	Translation of Literature for Children
AJ14001	English Literature of the Renaissance
AJ16053	Britain Multicultural
AJ27058	Native American Literature
Další kurzy celkem:
slov		znaků		přepočtených normostran
260044		1377846		1067,86


