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Velký historický atlas
českého Slezska

ředmětem projektu je komplexní zmapování historických
procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého
Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Jedná se
o syntetizující multidisciplinární projekt, který propojuje historii, demografii, sociologii, ekonomii, urbanismus a přírodní
vědy. Projekt integruje poznatky získané z předchozích výzkumných projektů tří institucí zaměřených na území českého Slezska

a doplňuje je o další potřebné výzkumy. Díky této syntéze dojde
k získání nového pohledu na vývoj území, vystaveného velkým
historickým změnám v rámci středoevropského prostoru včetně
vzájemné interakce mezi společností a krajinou, hospodařením
v krajině (historie lesnictví, zemědělství) a dalším procesům
v území (vliv těžby, války na krajinu). Multidisciplinární řešitelský tým má potenciál identifikovat zcela nové kauzality mezi
historickými procesy a současným stavem společnosti a krajiny.

Projekt „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu
společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu“ (identifikařční číslo projektu: DG18P02OVV047) je realizován
za podpory Ministerstva Kultury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

Výstupy
Interaktivní dynamický
historický atlas českého Slezska

Velký historický atlas českého Slezska

Soubor komentovaných map představí oblast českého
Slezka v sedmi kapitolách zabývajích se fyzickou geografií, historickou goegrafií, demografií, sociálně-kulturním vývojem, ekonomickými procesy, vývojem krajiny a identitou obyvatel území.

Interaktivní webová aplikace, která bude obsahovat fotografie, dynamické prvky (včetně animací)
a další interaktivní mapy zobrazující procesy v území umožňující uživateli sledovat jejich historický
vývoj.

3 Výstavy s odborným katalogem

Další výstupy

1.

Monografie
Odborné články
Mezinárodní workshopy

2.
3.

Těšínské Slezsko a jeho proměny
v době modernizace
Paměť krajiny: České Slezsko 1750–1950
Krajina a lidé: kulturní krajina českého Slezska
v proměnách
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Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú.
ACCENDO je vědecko-výzkumný ústav I. stupně schválený poradním orgánem vlády – Radou pro výzkum, vývoj a inovace v ČR. Realizujeme základní a aplikovaný výzkum pro potřeby výkonu činnosti veřejné správy při řízení správní,
hospodářské a organizační činnosti státu. Výsledky výzkumu aplikujeme do veřejných politik. Naplňujeme cíle results
based managementu tzn. strategie a politiky orientované na výsledek. V ACCENDU pracují senior a junior experti
v oblastech sociálních, ekonomických, právních, environmentálních věd a informačních technologií. Svou nezávislou činností jsme prvním českým vědecko-výzkumným ústavem v ČR sloužícím pro prosazování veřejného zájmu
státu na poli evropských hospodářských politik. Našich služeb jako poradenského a evaluačního subjektu využívá
Úřad vlády, ministerstva, jejich resortní organizace, kraje a obce. Pracujeme na celém území ČR, rozvíjíme evropskou
výzkumnou spolupráci a podílíme se na mezinárodních projektech v návaznosti na nové směry, strategie a předpisy
Evropských společenství. Spolupracujeme s partnerskými výzkumnými ústavy a vysokými školami včetně podpory
jejich vědeckých týmů v oblasti projektového managementu.

III. Nakladatelství odborné
literatury ACCENDO

I. Vědecko-výzkumný institut ACCENDO
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Integrovaný přístup k řešení rizik v území v oblasti
sociálního a bezpečnostního výzkumu.
Prevence kriminality na základě moderních technologií a optimalizace řízení policejních složek v kooperaci
s ostatními aktéry v území.
Protidrogové strategie včetně primární prevence
s využitím nových metod pro stanovení množství
nelegálních návykových látek.
Tvorba certifikovaných metodik v oblasti udržitelného rozvoje a hodnocení dopadu celostátních politik.
Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA
Integrovaný plán rozvoje území
Plán dopravní mobility.
Podklady pro komunitní plány sociálních služeb:
síťování a plánování financí, dopravní dostupnost,
možnosti optimalizace.
Výzkum oblastí se sníženou životní úrovní.
Evaluace a evaluační výzkum.

II. Vzdělávací institut – Centrum
regionálních věd a technologií
■■
■■
■■
■■
■■

Podpora vědeckých týmů.
Síťování výzkumných organizací.
Propagace vědy a výzkumu v přírodních a technických vědách.
Práce se základními a středními školami, tvorba
vzdělávacích programů a výukových modulů v oblasti
přírodních a technických věd.
Podpora procesu komunitního plánování sociálních
služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

■■
■■
■■
■■

Nakladatelství vydává odbornou literaturu, kterou
schvaluje vědecká rada.
Vědecká rada je tvořena předními odborníky z univerzit a výzkumných institucí.
Vydává i cizojazyčné publikace pro šíření vědy a výzkumu v zemích Evropského společenství.
Vydává popularizační časopis
»poznej tajemství vědy«

IV. Centrum sociologických výzkumů
■■
■■
■■
■■

Reprezentativní průzkumy veřejného mínění obyvatel
(PAPI, CATI, CAWI).
Průzkumy podnikatelského prostředí.
Skupinové diskuze (Focus Group).
Mystery Client.

V. DRAGON Science Language Center
■■
■■
■■
■■
■■

Podpora vědeckých týmů a vedení projektů
v angličtině.
Jazyková podpora v odborné jazykové znalosti pro
studenty VŠ a experty formou výukových kurzů.
Psaní projektových žádostí v angličtině.
Překlady a korektury odborných článků a publikací.
Stáže zahraničních studentů v ČR a českých studentů
v zahraničních výzkumných organizacích.

kontakt
PhDr. Andrea Hrušková
Manažer vědecko-výzkumného ústavu
tel.: 739 515 848
andrea.hruskova@accendo.cz

