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Vážení čtenáři,
půlrok uběhnul jako voda a vy znovu držíte v rukou nové číslo fakultního časopisu Otevřeně-Poutavě
– neFormálně. I tentokráte se jeho
tvůrci snažili, aby byl po obsahové
stránce co možná nejzajímavější. A
nebylo to vůbec snadné. Především
vzhledem k množství článků, které
se nám tentokráte sešly. Na jedné
straně nás to potěšilo a na straně
druhé postavilo do role těch, kteří
ač neradi, museli rozhodnout, který z příspěvku bude na omezeném
počtu stránek určených pro tento
časopis, v tomto čísle zveřejněn.
Děkujeme tedy všem, kteří nám
své příspěvky zaslali, a zároveň se
omlouváme těm, jejichž příspěvky
jsme museli nechat do příštího čísla
časopisu.

Fakulta, to nejsou samozřejmě jen
garanti či pedagogové, ale především studenti. A nám dělá radost,
pokud jsou naši studenti úspěšní a
rádi se tímto pochlubíme. Tentokráte je to především o studentech,
kteří uspěli na akcích a soutěžích
různého charakteru, a to i v zahraničí.
Mnozí i z těchto úspěšných studentů sbírali své zkušenosti na stážích
v zahraničí. Vycestovat v průběhu
studia na některou z partnerských
zahraničních univerzit Obchodně
podnikatelské fakulty mají každým
rokem desítky našich studentů. A
jak se jim tyto studijní pobyty líbí
a co jim daly – i to se dozvíte z
následujících stran.

celá řada zajímavých přednášek a
významných setkání. Lze například
vzpomenout diskusi k aktuálním
tématům Evropské unie s dr. Robejškem.
Rozhoně není mým cílem učinit v
rámci úvodu konečný výčet všech
témat, kterým se na stránkách tohoto čísla věnujeme. Koneckonců
ponechám na Vás, čtenářích, který z nabízených článků si pročtete.
Věřím, že celá řada z nich Vás zaujme a pokud se už tak nestalo, stanete se i vy přispěvateli do našeho
fakultního časopisu, třeba hned do
příštího čísla, jehož vydání je plánováno před vánoci.
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A co v tomto čísle najdete? Několik
stran zabírají informace o novinkách
v oblasti studijních oborů a specializací, které lze na naší fakultě studovat. Zahajujeme také nový tematický cyklus, se kterým se budete
na stránkách časopisu pravidelně
setkávat a který je věnován garantům studijních oborů, což jsou lidé,
kteří do značné míry ovlivňují to,
jakou podobu a předmětovou náplň
bude ten, který obor mít.

A aby nám čekání na další číslo
časopisu Otevřeně-Poutavě – neFormálně rychleji uběhlo, nabízíme
Vám možnost si s námi zasoutěžit.
Takže pokud chcete získat fakultní
mikinu nebo tričko, máte jedinečnou příležitost. Zašlete nám zajímavé foto s tímto číslem časopisu
a zúčastněte se slosování o fakultní propagační předměty. Losování
bude probíhat vždy na konci měsíce září, října a listopadu. Fotografie zasílejte na mail labudkova@opf.
slu.cz.

Život na OPF není pouze o studiu,
ale koná se zde v průběhu celého
roku spousta zajímavých akcí jak
pro studenty, tak i širokou veřejnost. Nejinak tomu bylo i v uplynulém půlroce. Mimo sportovních či
kulturních akcí se na fakultě konala
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Novinky studijních oborů

N

a Obchodně podnikatelské fakultě mohou zájemci studovat řadu atraktivních studijních oborů zaměřených na ekonomii, finance, bankovnictví, manažerskou informatiku, sociální management apod. To je
skutečnost, kterou studenti či zájemci o studium na fakultě vědí. Ale víte například to, že Akreditační
komise MŠMT prodloužila fakultě akreditaci studijního oboru Sociální management o další čtyři roky? Aneb
že fakulta nejen získala prodloužení akreditace studijního oboru Veřejná ekonomika a správa, ale nově mohou
zájemci podat přihlášku také ke studiu tohoto oboru v navazujícím magisterském stupni v kombinované formě?
Pokud máte zájem studovat oblast hotelnictví, neuděláte chybu, když zvolíte studijní obor Podniková ekonomika a management s nově vytvořenou specializací Management hotelnictví. Získáte znalosti nejen z oblasti
podnikové ekonomiky, ale seznámíte se také s oblasti gastronomie, podnikání v hotelnictví, řízení hotelového
provozu či ekonomikou hotelnictví. Chcete-li studovat v angličtině? Ani toto není na karvinské fakultě problém.
Máme otevřen studijní obor Podniková ekonomika a management s možností studia v anglickém jazyce. Nyní
chystáme novou specializaci Internet v podnikání. Na našich webových stránkách se dozvíte více.

www.opf.slu.cz | www.studujvkarvine.cz
Odbor Podniková ekonomika a management je možno
študovať v angličtine

Š

tudijný odbor Podniková ekonomika a management (PEM) v študijnom programe Ekonomika
a management nadväzuje na dlhoročnú tradíciu
ekonomicky a podnikateľsky orientovaných odborov,
ktoré boli na Obchodné podnikateľské fakulte vyučované prakticky od jej vzniku v roku 1990. Odbor PEM
vďaka svojmu interdisciplinárnemu charakteru pokrýva
znalosti, ktoré sú nevyhnutnou výbavou moderného
podnikového ekonóma alebo manažéra. Záujem zahraničných študentov o štúdium na karvinskej fakulte je
pomerne značný. Približne 10 percent študentov fakulty sú zahraniční študenti, ktorí študujú v českom
jazyku.
Od septembra 2016 ponúka fakulta možnosť štúdia
v nadväzujúcom magisterskom odbore Business eco-

Výber z predmetov z odboru Business economics and management:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Managerial Economics
International Business Law
Trade Organizations
Strategic Marketing
Managing Innovation
International Business Finance

Viacej informácií je na:
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nomics and management, v špecializácii Marketing
and trade v angličtine. Moderný obsah výuky v angličtine umožňuje zlepšiť znalosti a zručnosti v oblasti súčasných manažérskych techník, medzinárodných
podnikateľských aktivít a marketingových aktivitách
s dôrazom na uplatniteľnosť absolventov v medzinárodnom prostredí. Obsah predmetov je prispôsobený
skutočným podnikateľským výzvam súčasného globálneho trhu s dôrazom na business štúdie. Absolventi odboru Business economics and management
v angličtine nájdu uplatnenie predovšetkým v nadnárodných spoločnostiach a v pobočkách zahraničných
firiem, ktoré hľadajú zamestnancov so znalosťami súčasných obchodných, manažérskych a marketingových
trendov a výbornou jazykovou vybavenosťou.

P

ronikání Internetu a obecně
informačních a komunikačních technologií do podnikatelského prostředí a státní správy je
stále aktuálním trendem a existuje
stále více činností, které se bez využívání služeb Internetu, informačních systémů a speciálních hardwarových a softwarových komponent
neobejdou. Internet a jeho služby
samy o sobě představují pro podnikatele a zejména ty začínající velkou příležitost pro snadnější vstup
na trh především ve vazbě na kapitálovou vybavenost. V této souvislosti se jeví jako zcela na místě
nabídnout studentům bakalářského
stupně studia možnost podrobněji se seznámit s danou problematikou jak po stránce teoretické,
tak i praktické, protože příprava

absolventů na podnikatelskou činnost je jedním ze stěžejních směrů
vzdělávací činnosti karvinské fakulty. Právě proto je v rámci projektu
vytvářena nová studijní specializace
„Internet v podnikání“. Od akademického roku 2017/2018 tak budou
studenti volící tuto specializaci absolvovat předměty Podnikání na internetu, Služby internetu a tvorba
www, E-marketing a Internetové
právo. Studium specializace bude
uvedeno také v dodatku k diplomu.
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Nová studijní specializace „Internet v podnikání“

„Věřím, že daná problematika studenty zaujme a rozšíří jim možnosti uplatnitelnosti na budoucím trhu
práce“ říká proděkan pro studijní
a sociální záležitosti doc. Mgr. Petr
Suchánek, Ph.D.

Představujeme garanty studijních oborů

K

aždý studijní obor má garanta daného studijního oboru. Jedná se o akademického pracovníka (profesora
či docenta), který je v době platnosti akreditace zodpovědný za obsahovou náplň studijního oboru, dbá
o jeho rozvoj, zajišťuje jeho možné úpravy a změny, které předkládá k projednání na zasedání fakultní
Rady garantů. No a také je osobou, která připravuje podklady pro akreditaci či prodloužení platnosti akreditace
daného studijního oboru. Jinak řečeno, jedná se o člověka, který na svých bedrech nese tíhu celého studijního
oboru. No a tyto tzv. „pilíře fakulty“ Vám chceme postupně představit.

Prostřednictvím otázek Vám jako prvního v pořadí
představíme prof. RNDr. Jaroslava Ramíka, CSc., garanta studijního programu Systémové inženýrství a informatika a studijního oboru Manažerská informatika,
profesora Katedry informatiky a matematiky.

ČÍM JSTE CHTĚL BÝT JAKO DÍTĚ?
Jako malý kluk jsem chtěl být muzikantem
- houslistou, tak jako tatínek, který hrál v místním
orchestru na housle a také na klarinet. Maminka mě
v tom podporovala, a tak jsem namísto toho, abych
lítal kdesi venku s kamarády, pilně doma cvičil na housle. Tatínek byl vyučeným ševcem, šil a opravoval lidem boty, avšak když mu po Únoru 48 živnost sebrali,
nezbylo mu, než se stát horníkem a naše rodina se
přestěhovala do Ostravy. Pro mě i mého mladšího
bratra to byla velká a důležitá změna.
PROČ JSTE SE ROZHODL PRO STUDIUM MATEMATIKY?
Matematika, tedy počty mě ve škole moc nebavily, ale šly mi dobře. Asi tak v šesté třídě jsem se
potkal s matematickou olympiádou, kterou ve škole
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museli dělat všichni jedničkáři, a ty „olympijské“ příklady mě začaly zajímat. Byly to problémy, které mě
bavilo řešit. Na jeden z prvních takových příkladů si
dodnes vzpomínám. Zněl takto: „Budiž Zeměkoule dokonalá koule na rovníku obtočená drátem. Drát přestřihneme, nastavíme 1 metr a všude stejnoměrně oddálíme od země. Podleze pod drátem myš?“ V houslových
soutěžích jsem dál sbíral ocenění na místní i krajské
úrovni a stále jsem pomýšlel na studium na konzervatoři. Když jsem ale ve svých 14 letech neuspěl na známé mezinárodní Kociánově soutěži mladých houslistů,
usoudil jsem, že housle pro mě nejsou to pravé. Šel
jsem studovat na gymnázium, a to přímo do speciální matematické třídy v Ostravě na ul. Dr. Šmerala.
Matematické a fyzikální olympiády se postupně staly
mým koníčkem, dostavily se v nich i úspěchy, a tak
jsem po maturitě šel přirozeně studovat dál matematiku na Matfyz do Prahy. Studium jsem ukončil s červeným diplomem a po absolvování povinné roční vojenské
služby jsem pokračoval ve tříletém doktorském studiu
matematiky, tehdy se toto studium nazývalo vědecká
aspirantura. V tu dobu jsem začal také svoji odbornou
publikační činnost, vyšel mi první matematický článek
v renomovaném zahraničním časopise s kladným ohlasem, vyrazil jsem přednášet na svoje první zahraniční
vědecké konference, do Německa a SSSR. Také jsem
na Matfyzu začal učit svoji specializaci: matematické
metody v ekonomii. Stal se ze mě matematik.
JAK JSTE SE OCITNUL NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ?
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Jak už to na světě chodí, na mnohé důležité věci člověk přijde náhodou. Moje první vzpomínky
vztahující se ke Slezské univerzitě se vracejí do prosincových dnů roku 1989, tedy do období těsně po sametové revoluci. To jsem jednou po obědě seděl doma
v Českém Těšíně a pročítal noviny. Moji pozornost
zaujal článek o přípravě nové univerzity se sídlem
v Karviné. Hovořilo se v něm o tom, že nová univerzita by měla sídlit v nedávno dokončené budově
okresního výboru komunistické strany, a že právě tam
se dnes koná den otevřených dveří. Již dříve o honosné budově OV KSČ v Karviné kolovaly fámy, jako
například že se v jejím podzemí nachází protiatomový
kryt s bazénem. Snad proto jsem tehdy své ženě Evě
řekl: „Pojeďme se tam podívat,“ a nastartoval jsem
naši postarší škodovku. Když jsme dorazili do Karviné,
na náměstí před budovou OV KSČ již čekaly davy lidí,
kteří pomalu postupovali k hlavnímu vchodu. Netrvalo
dlouho a ocitli jsme se uvnitř. O žádném bazénu tu
však nemohla být řeč, šlo zřejmě o fámu. V jednom
z menších sálů (byla to dnešní aula), se lidé zastavovali a poslouchali nadšeného řečníka, obhajujícího
myšlenku vytvoření nové univerzity v Karviné. Jak se
ukázalo, byl oním řečníkem docent Šustek, pozdější
první děkan OPF. Tehdy mě docent Šustek pozval
ke schůzce na Pedagogickou fakultu v Ostravě, kde
v tu dobu ještě pracoval (já tehdy pracoval v jednom
ostravském výzkumném ústavu) a na oné schůzce odstartoval posloupnost událostí, které nakonec vedly

k tomu, že jsem od 1. září 1990 nastoupil na nově založenou Obchodně podnikatelskou fakultu, tehdy ještě
součást Masarykovy univerzity v Brně, a to jako vedoucí katedry matematiky a informatiky a později také
coby proděkan pro vědu a zahraniční styky. V této
funkci jsem pak setrval dvě volební období až do roku
1997. Na Slezské univerzitě jsem později vykonával
také funkci prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Katedru matematických metod v ekonomii jsem
vedl až do roku 2015, kdy proběhla restrukturalizace
fakulty, a já přenechal štafetu mladším kolegům.
JAKÉ JSOU HLAVNÍ POZNATKY A POUČENÍ
Z VAŠEHO DLOUHODOBÉHO PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA V JAPONSKU?
Během své již dost dlouhé vědecké a akademické kariéry jsem delší dobu pobýval v různých
zemích: v Německu, Velké Británii, USA a zejména
pak v Japonsku, kde jsem na univerzitách působil jako
profesor více než rok, mám tam řadu přátel a opakovaně se tam vracím. Japonsko je obdivuhodná země.
Na jednu stranu je oddána tradicím, na druhou je
v mnoha oblastech supermoderní. Zvláštní pozornost
zaslouží samotní Japonci. Mají smysl pro přesnost
a férovost, váží si svých rodičů a obecně zkušeností,
rádi přejímají cizí nápady, ale kreativně je přizpůsobují svým představám a svému naturelu. O nás Češích
a Česku mají vesměs lepší mínění, než si zasloužíme, berou nás podobně jako Němce nebo Rakušany.
Ve vzájemných vztazích jsou slušní, usměvaví a spolehliví. V tom bychom se od nich měli rozhodně poučit.
Také v tom, jak zodpovědně přistupují ke svým kulturním a historickým hodnotám a jak pečují o životní
prostředí. Velmi si váží autorit a úzkostlivě dodržují
zákony a předpisy. Pokud se ocitnou v situaci, která se
vymyká předpisům, bývají bezradní a neumějí si s tím
poradit. V tom je našinec bezesporu přetrumfne. Platí
totiž, jak říká Jára Cimrman: „Tam, kde hynou sobi,
Čech se přizpůsobí“. V oblasti výzkumu matematických metod v ekonomii a aplikacích fuzzy množin patří
Japonci ke světové špičce.
CO BYSTE PŘÁL DNEŠNÍM STUDENTŮM A VŮBEC MLADÝM LIDEM?
Přál bych jim, aby si vážili ve škole nabytých
vědomostí a aby je neustále rozvíjeli a doplňovali. Proč
vlastně musíme chodit do školy? Je na to zákon, ale
jediný závažný důvod, proč tam musíme chodit, je
obecné přesvědčení, že národ vzdělaný si povede lépe
než nevzdělaný. Avšak projít celým vzdělávacím systémem ještě nedává žádnou záruku, že vám v hlavě
něco uvízlo, ani že víte, jak získané vědomosti v životě
uplatnit. Zamyslete se nad tím, co vlastně znáte dnes,
kdy je vám řekněme dvacet plus. Co kdyby vás již
za pár let, tedy řekněme ve třiceti letech čekala určitá
zkouška. Ani by nemusela být příliš odborná, dejme
tomu, že by to byla zkouška kompetentnosti z občanství, z nezbytných znalostí příslušníka společnosti 21.
století. Co by taková zkouška obsahovala? Toto století

potřebovali znovu vysvětlit demokracii. Ve třiceti by
měl mít každý jasno v otázkách peněz, sexu a zdraví,
protože nic nám po celý život nepřináší takové trápení,
jako neznalost či neschopnost v těchto věcech. Bohužel ve věcech lásky je většina z nás nepoučitelná. A co
takhle znalosti z etiky, práva a ekologie? Pochopitelně,
tyto disciplíny jsou však nabité exaktními fakty. Co
byste měli vědět ve třiceti o výtvarném umění, hudbě
a literatuře? A co o přátelství, cti, odvaze, pravdě,
kráse, štěstí, naději, fantazii, moudrosti, humoru, smrti… A to jsem ještě nezmínil problémy existenciální,
jako třeba: proč tu jsme, kam směřujeme a co bude
po nás? Moji milí, i když vás už možná žádné podobné
institucionální zkoušky v životě nečekají, život sám je
jedna veliká a nesmírně důležitá zkouška. Přeji vám, ať
v ní se ctí obstojíte.
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samozřejmě požaduje plnou informační a počítačovou
gramotnost. Starší generace narozené v hloubi minulého století se tento požadavek ještě plně netýká, ale
pro současnou generaci je to naprostá nezbytnost. Ani
v době počítačů však nelze oslabit požadavek na počtářské znalosti a dovednosti. Mám na mysli běžné
operace sečítání, odečítání a malou násobilku. A zpaměti prosím! To se týká zejména ekonomů. Nic není
trapnějšího, než když se graduovaný ekonom nechá
ošidit při placení útraty v hospodě a v obchodním jednání mu dělají problémy procenta. Co dále? Určitě dějepis. Neustále nám něco hrozí, (naposledy uprchlická
krize), protože zapomínáme na dlouhou lidskou zkušenost. Zopakovat by se měly také základy občanské
nauky. Jestliže se k celostátním volbám dostaví méně
než 50% oprávněných voličů, zřejmě by někteří z nás

Chlubíme se úspěchy našich studentů
Bolo nás vidieť na veľtrhu cestovného ruchu v Ostrave

V

dňoch 4. až 6. marca 2016 sme sa zúčastnili na veľtrhu cestovného ruchu Dovolená
a Region, Lázeňství 2016 na výstavisku
Černá Louka v Ostrave. Zastupovali sme Moravskoslezský kraj v mene, Obchodne podnikateľskej
fakulty v Karvinej, Slezskej univerzity v Opave.
Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program.
Hostia mali možnosť vidieť technický model
boha Radegasta, ktorý bol taktiež prezentovaný
na medzinárodnej svetovej výstave EXPO 2015
v Miláne. Vznikol zo skutočnej predlohy, ktorá
je umiestnená v areáli v Dolnej oblasti Vítkovíc
v Ostrave. Návštevníci mali taktiež možnosť vyskúšať si svoju zručnosť pri golfe, kde mohli vyhrať zaujímavé ceny. Záujemcovia všetkých vekových kategórií sa mohli už tradične dozvedieť
informácie o oblastiach Moravskoslezského kraja
a ich aktuálnej ponuke turistických produktov
pre sezónu jar a leto 2016. V ponuke boli mapy
a písaní sprievodcovia či už pre pešiu, cyklo alebo vodnú turistiku. Pre záujemcov
o gastronómiu boli pripravené z projektu Jak Šmakuje Moravskoslezsko Kuchárky
krajových receptov a Sprievodca receptami a folklórom. Počas týchto troch dní
prebiehala ochutnávka regionálnych potravín – piva Radegast, Marlenky a Štramberských uší. Stánok Moravskoslezského kraja navštívili ľudia z rôznych častí Českej a Slovenskej republiky, ktorí mali záujem informovať sa
o atraktívnych miestach, unikátnych pamiatkach a možnostiach zábavy, ktorá je spojená s kvalitnými službami.
Prezentácia Moravskoslezského kraja bola pre návštevníkov užitočná a veríme, že si z bohatej ponuky zvolia
správnu alternatívu, kde stráviť víkend alebo dovolenku a podporia cestovný ruch v regióne.
Martina Majchútová, Andrea Nuchaliková
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Studenti z karvinské fakulty uspěli
na Slovensku

V

e čtvrtek 7. dubna 2016 se konal na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici již 22. ročník mezinárodní studentská konference
s názvem „Študentská vedecká aktivita“ (ŠVA 2016). Na konferenci studenti
prezentují své práce z oblasti ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace
kvantitativních metod a informatiky, se zaměřením na samostatnou vědeckou činnost a přínos pro praxi. Cílem
konference je zapojení studentů do výzkumné činnosti, získání nových podnětů pro rozvoj ekonomické vědy
a aplikovatelných poznatků pro ekonomickou praxi.
ŠVA 2016 byla rozdělená do 7 sekcí: Cestovní ruch; Ekonomika a management podniku; Finance, Bankovnictví a investování; Kvantitativní metody
a informatika; Veřejná ekonomika a regionální rozvoj; Společenské vědy
a Sekce pro studenty středných škol. Letošního ročníku konference se zúčastnilo celkem 54 studentů, přičemž Obchodně podnikatelská fakulta byla
zastoupena trojicí studentů. Všechny práce byly vydány ve sborníku na CD.
V sekci Kvantitativní metody a informatika reprezentoval fakultu student
Tomáš Kucharzyk s příspěvkem nazvaným „Porovnání Bayesovského klasifikátoru založeného na vybraných třídách kopulí s dalšími typy klasifikátorů na základě ROC křivek“. V sekci
Finance, bankovnictví a investování se s příspěvkem nazvaným „Simulácia modelov portfolia akcií na BCCP“ představil Ing. Roman
Chladný a v sekci Veřejná ekonomika a regionální rozvoj vystoupil
s příspěvkem s názvem „Economic Forecast on the Basis of Linear
Trend Analysis and Bottom-up Approach“ student Tomáš Pražák.
Studenti naší fakulty se v mezinárodní konkurenci neztratili a nakonec získali dvě ocenění. Tomáš Kucharzyk se umístil na vynikajícím
1. místě a Tomáš Pražák získal se svou prací 3. místo.
Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci OPF a výhercům gratulujeme k velkému úspěchu v mezinárodní konkurenci. Jen
tak dál pánové :-).
RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Uspěli jsme na Karnevalu chutí 2016
„Pestrá nabídka dobrého jídla a pití, ochutnávky, košty, degustační
menu, kulinářské show a různé gastronomické lahůdky potěší všechny
labužníky.“ Takto se prezentovala akce, nesoucí název Karneval chutí
Ostrava 2016, která se konala ve dnech 22. – 24. dubna 2016 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Organizátory Karnevalu chutí byli Ostravské
výstavy, a.s. a členské hotely a restaurace Asociace hotelů a restaurací
České republiky AHR ČR v Moravskoslezském kraji. Náplní letošního 5.
ročníku byla prezentace projektů „Czech Specials“ a „Jak šmakuje Moravskoslezsko“. Popularita tohoto gastrofestivalu každým rokem roste,
letošního Karnevalu chutí se zúčastnilo kolem 8 500 návštěvníků, což je
o 8 % více, než v loňském roce. Tím se tato akce stává jednou z nejvýznamnějších v kraji a hrdě se může srovnávat se Zlatou Tretrou, nebo
Colours of Ostrava.
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Novinkou letošního ročníku byla soutěž pro veřejnost MILUJEME JÍDLO, do které se mohli přihlásit amatérští kuchaři či hoteliéři. Za úkol
měli připravit pokrm z jedné hlavní suroviny, kterou si vybrali z tajemného boxu. Vítěz obdržel pozvání k návštěvě předního hotelu od AHR
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ČR. Cenu však nedostal jen vítěz, ale všichni zúčastnění, které obdaroval partner akce firma Lamart. Velkou
zajímavosti byly Kávové kurzy, její degustace a semináře o kávě, kde se zájemci za příjemnou cenu mohli dozvědět více o tomto nápoji. Probíhaly dva kurzy, první o domácí přípravě kávy a druhý o degustaci kávy z různých
koutů světa. Novou atrakcí byla soutěž ředitelů čtyřhvězdičkových ostravských hotelů ve vaření.
Návštěvníci měli také možnost navštívit restaurace se zahraniční kuchyni a ochutnat jejich speciality. K vidění bylo kromě degustačních menu i mnoho dalšího
z regionální produkce potravin i pokrmů, největším lákadlem byl stánek „Brouk
na talíři“, který vyhrál ocenění Nejlepší stánek Karnevalu chutí. Byla zde k vidění
také domácí výroba marmelády, brambůrků apod.
Součásti Karnevalu chutí byla prezentace odborných škol Moravskoslezského kraje, které se zúčastnila i naše Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Účastníci
měli za úkol slavnostně prostřít stoly (tabule) na jednotné téma, jimž bylo 700.
výročí narození Karla IV. Spolu s námi soutěžilo 8 středních a vyšších odborných
škol z kraje, naši studenti byli na soutěži poprvé. Téma tabule jsme pojali jako
studentský projekt „Karel IV. na lovu“, k tomu jsme připravili návrh složitého
menu a libreto, ve kterém jsme měli popis všech součástí středověké lovecké
hostiny. Slavnostní tabule hodnotila odborná komise a také návštěvníci Karnevalu chutí. Studenti, nejen z Moravskoslezského kraje také soutěžili v barmanské
a sommeliérské soutěži.
Naše fakulta se přímo podílela na akci Asociace hotelů a restaurací AHR ČR, a to na obsluze degustačních
menu. Ta se podávala v největší a nejprestižnější restauraci Karnevalu chutí. Z pokrmů si hosté mohli v pátek
a sobotu vybírat ze čtyř a v neděli pak ze tří degustačních menu, které obsahovaly tři chody – předkrm, hlavní
chod a dezert. V ceně byly zahrnuty nápoje, voda, pivo, víno a káva. Na sobotní provoz vyslala naše fakulta
12 studentů oboru Hotelnictví. Práce studentů zahrnovala přípravu restaurace, složitou obsluhu hostů, rozlévání
vína, čepování piva, přípravu kávy a debaras. Poslední menu, které připravoval Tomáš Bracek – Executive Chef
z Restaurace Carbon ve Frýdku-Místku bylo z mého pohledu nejlepší, na jeho přípravě jsme se podíleli i my,
studenti a mohli jsme si přímo vyzkoušet naše dovednosti vyšší formy obsluhy, kterých základy jsme získali při
výuce na Katedře cestovního ruchu a volnočasových aktivit.
Za účast v Soutěži slavnostních tabulí a za pomoc při organizaci letošního ročníku naši studenti obdrželi
na slavnostním vyhlášení dne 16. 5. 2016 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě z rukou organizátorů letošního
ročníku diplom Za nejlepší prezentaci a pomoc při zajištění organizace Karnevalu chutí 2016.
Myslím si, že tato akce pro nás byla přínosná, mohli jsme zblízka vidět práci profesionálů v našem oboru, mohli
jsme si s nimi popovídat a nechat se jimi inspirovat. Těšíme se na další ročník!
Ondřej Běčák, student oboru Hotelnictví
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Studenti Opéefky zabodovali v mezinárodní konkurenci

V

e dnech 26. až 27. dubna se
v polském Rzeszowě uskutečnilo tradiční setkání studentů
Politechniky Rzeszowske, Fakulty
managementu, Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné a premiérově i Ekonomické univerzity v Bratislavě –
Podnikovohospodarskej fakulty. Jednalo se již o sedmé setkání v rámci
tohoto Mezinárodního studentského
semináře, tentokrát za účasti více
než 60 studentů z 10 zemí – Polska,
České republiky, Slovenska, Turecka, Gruzie, Moldavska, Rumunska,
Japonska, Španělska a Ukrajiny. Karvinskou fakultu zastupovala
početná skupina 18 studentů všech forem studia a také studenti, kteří pobývají v tomto semestru na SU OPF v rámci programu Erasmus+. Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu ISIP
„Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním
prostředí“, jehož řešitelem je doc. Tvrdoň. Meziuniverzitního
setkání se zúčastnili taktéž proděkani SU OPF doc. Marian Lebiedzik a dr. Roman Šperka, kteří prohlubovali další spolupráci s Politechnikou Rzeszów v oblasti vědy, publikační činnosti
a výměnných studijních pobytů studentů a pedagogů v rámci
těchto dvou univerzit. Studenti prezentovali své seminární či
diplomové práce v angličtině, přičemž příspěvky byly zaměřeny
na široké spektrum okruhů, jako jsou ekonomie, obchod, finance, management, marketing a další společenskovědní disciplíny. Cílem těchto společných workshopů je posílit jazykové kompetence studentů a současně
si studenti osvojují jednak odbornou terminologii v anglickém jazyce, jednak své prezentační dovednosti. Jako
každá soutěž, i ta v Rzeszówě končila slavnostní předáváním ocenění těm nejlepším. Z pohledu naší univerzity
je velmi potěšující, že v silné konkurenci dosáhli studenti SU OPF výrazného úspěchu a z rukou proděkanky
Fakulty managementu Dr. Beaty Zatwarnické-Madury převzali své diplomy tito studenti: 1. místo - Lucie Macháčková s příspěvkem „Application of OCA Theory on CEE Countries“, 2. dělené místo - Vladislava Coroleac
s příspěvkem „From an Idea to a Market“, 3. dělené místo - Bogdan Holca s příspěvkem „Verbal and Non-verbal Communication in Business“ a Cenu publika získal rovněž Bogdan Holca se stejným příspěvkem. Vítězům
gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.
Cesta do Polska ale nebyla pro karvinskou výpravu jen výhradně pracovní. V samotném Rzeszówě si kromě
univerzity Karvinští prohlédli také město a nedaleké letiště, kde si mohli studenti za odborného dohledu vyzkoušet letový simulátor. Na zpáteční cestě bylo pomyslnou odměnou sfárání do hloubky 355 metrů v historickém
černouhelném dolu Guido v polském Zabrze. Další část semináře se uskuteční na podzim na půdě SU OPF.
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
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Studenti se účastnili dobrovolnických projektů
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Rozšiřujeme znalosti a zkušenosti našich
studentů
I v malé skupince se dají podniknout zajímavé projekty, jak ukázal letošní zimní semestr, kdy v rámci předmětu
Management sociálních služeb opět studenti vyrazili do terénu a vyzkoušeli si, jaké to je vymyslet, naplánovat,
zorganizovat, zajistit, uskutečnit a vyhodnotit dobrovolnickou akci pro vybranou neziskovou organizaci. Letošní
slupina studentů byla specifická tím, že nebyla tvořena jen studenty oboru Sociální management (69 %) a Veřejná ekonomika a správa (11,5%), ale i obory zaměřené „pro podnikatelskou sféru“ jako Řízení logistiky, Ekonomika CR, Manažerská informatika či Účetnictví a daně (celkem 19,5 %). To jen ukazuje, že dobrovolníkem se
může stát opravdu každý. Celkem bylo realizováno sedm projektů, studenti strávili dobrovolnictvím minimálně
40 hodin za projekt (včetně přípravy a dalších aktivit). Projekty lze letos rozdělit do dvou tematických okruhů:

P

odpora dětí, mládeže a studentů SU
OPF, kde byly realizovány čtyři projekty jako:

Halloweenská párty s cílem podpořit práci vedoucích
kolektivu mladých hasičů a uspořádat pro děti zábavnou společenskou akci a tím zpestřit jejich celoroční
činnost v Koblově (Peterková M., Ryšková A., Plevová V.).
Kumkumbatia exhibition zaměřená na pomoc neziskové organizaci Bez mámy formou výběru finančních prostředků z benefiční výstavy dobrovolnického
projektu Kumkumbatia (Liberdová P., Andrysová D.).
Studentky se podílely na vernisáži, módní přehlídce
a prodeji vyrobených předmětů.
Pomoc při zpracování grantu pro dětský domov
v Karviné, který by zastřešil financování primárního
projektu socializace mládeže do společnosti (Heděnec
M., Hrdlička J., Bártková N., Biernatová D.).
Kurz Trénink paměti byl projekt zaměřen na studenty SU OPF k podpoře jejich úspěšného studia na fakultě díky zlepšení jejich kognitivních dovedností (Karas P.).

P

odpora péče o zvířata, kde byly realizovány celkem tři projekty:

Akce „Chcete mě?“ (Králová T., Krčmariková
M., Lípová A., Pilchová D.,Kičmerová A., Szkanderová N., Štefanidesová I.), kdy jejím cílem bylo podpořit
kočičí depozitum, provozované paní Kocurovou v Bohumíně. Akce proběhla nejen brigádou v útulku, ale
i uspořádáním finanční sbírky, kdy z jejího výtěžku
a svých příspěvků studentky nakoupily dárky pro kočičky (schránka byla umístěna v prostorách fakulty).
Podpora psího útulku MAX Havířov, kdy projekt
byl sestaven za účelem sblížení občanů Havířova
s městským útulkem Max. (Urgácsová S., Komínková
L., Sobzyková, B.).
Psí Vánoce, které se staly letošní mediální hvězdou
projektů a dostaly se do povědomí místního deníku
(http://karvinsky.denik.cz/zpravy _ region/lide-prispeli-na-psi-utulek-20151219.html) a věnovaly se činnosti karvinského psího útulku, který byl podpořen
bohatou hmotnou sbírkou (Krejčí I., Mazurová V.,
Ožanová V., Heimlichová L., Walowy M.).

Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.
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Vyzkoušet si pracovní pohovor nanečisto je zkušenost
k nezaplacení

V

e středu 27. dubna 2016
proběhla v prostorách Business Gate v Karviné akce
s názvem Konkurz pro Tebe. Interaktivní akce se uskutečnila v rámci
předmětu Kariérové poradenství.
Studenti měli možnost vyzkoušet
si, jak probíhá osobní pracovní pohovor na reálné pracovní pozice.
Na akci přijaly pozvání společnosti
- GE Money Bank z Ostravy, Renturi, s.r.o. z Prahy, TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. z Ostravy a Slezská diakonie z Českého
Těšína. V rámci konkurzu byly
obsazovány pracovní pozice telefonního bankéře, HR Recruitera,
absolventa pro Strat-up projekty
a koordinátora projektů/PR manažera.

„Jako budoucí absolventka navazujícího magisterského studia SU
OPF v Karviné, která se zapojí do konkurenčního boje na trhu
práce, mě tato možnost oslovila.
Hlavním důvodem absolvování pracovního pohovoru však byla nabídka konkrétního pracovního místa
ve společnosti Renturi, absolvent
pro Start-up projekty. Nabídka
dané pozice je omezená, proto jsem
neváhala a odeslala potřebné per-

sonální dokumenty. V tzv. Den D
jsem se dostavila na pracovní pohovor, při kterém jsem se setkala
s milou personalistkou. V rámci
pracovního pohovoru jsem získala
cenné zkušenosti a zpětnou vazbu
k osobnímu vystupování, předloženému CV a motivačnímu dopisu“,
říká Markéta Kovalová.
„Příležitost, která spadne přímo
pod nos, se neodmítá, proto jsem
se přihlásila na akci s názvem Konkurz pro Tebe. Zvolila jsem pozici HR Recruitera ve společnosti
TEMPO TRAINING & CONSULTING, a.s. Příjemnou atmosféru
pomohly navodit, také prostory
nově otevřeného Business Gate,
kde pohovor probíhal. Milý pocit
u mě přetrval také v průběhu celého cca 30 minutového pohovoru.
Získala jsem další nové zkušenosti
a přesvědčila se, že jsem s osobním vystupováním a celkově sama
se sebou spokojená, jelikož mi byla
poskytnuta pozitivní zpětná vazba personalistkou. Není na škodu
dodat si zdravou dávku sebevědomí do dalších dní“, řekla Kristýna
Měrková.

Jednalo se o pilotní projekt, ve kterém chtějí jeho tvůrci pokračovat
i v dalších letech. Studenti a budoucí absolventi karvinské fakulty
se tak mohou těšit na další tzv.
Konkurz pro tebe a řadu dalších
doprovodných akcí s ním souvisejících. „Vyprávění a teorie nestačí,
je třeba pracovní situace a příležitosti zažít a čím dříve je zažijete,
tím lépe pro každého z Vás“, říká
dr. Dagmar Svobodová, hlavní organizátorka akce.

Zdokonalování v oblasti PR služeb je dobrý start
k úspěšné profesní kariéře
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V rámci předmětu Marketingová komunikace byla
studentům předána informace o možnosti přihlášení
se do bezplatného vzdělávacího programu, který organizuje Asociace Public Relations Agentur (APRA)
ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE
Praha. Program je určen pro studenty všech vysokých

a vyšších odborných škol, kteří mají zájem aktivně se
zapojit do práce v oblasti PR služeb. Získat lze znalosti z oblasti Media Relations, korporátní komunikaci,
Brand PR, krizové komunikaci, sociálních sítích, sponzoringu, Public Affairs apod.

Prioritním cílem je pomoci nastartovat zajímavou profesní dráhu novým konzultantům, přičemž frekventantům se nabízí „nahlédnout pod pokličku“ tohoto atraktivního oboru nejen formou teorie, ale i praktickým
zapojením se do činnosti předních PR agentur (souvislá praxe formou stáže). Za 15. ročníků Akademie
PR prošlo kurzem mnoho úspěšných absolventů. Řada
z nich nalezla uplatnění v předních PR agenturách či
komunikačních a PR odděleních mnoha firem.
Podmínkou přijetí do Akademie PR je zaslání strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a vypracování stručného návrhu PR kampaně na zadané téma.
Z důvodu velkého zájmu a o omezené kapacity kurzu
je počet účastníků kurzu limitován. Účastníci jsou vybírání komisí APRA na základě posouzení zaslaných
podkladů, proto s potěšením lze konstatovat, že právě
tři studenti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné byli úspěšní a měli možnost získat velmi cennou zkušenost nabízenou tímto programem. Jednalo
se o studenty 3. ročníku studijního oboru Marketing
a management Barboru Čokavcovou, Marka Hájka
a Ľubomíra Karaska.
Po úspěšném absolvování teoretické části, která proběhla 1. února - 5. února 2016 v Praze, budou mít
možnost tito studenti získávat zkušenosti a poznávat
odborníky ze světa PR během čtrnácti denní stáže
ve vybrané PR agentuře v jarních a letních měsících
tohoto roku. Zároveň absolventi získají certifikát Akademie PR.
„Absolvovala jsem skvělý naučný týdenní kurz v Praze,
ve kterém jsem se osobně mohla setkat s významnými
odborníky oboru Public Relations. Experti, kteří byli
z velkých PR agentur, nám přednášeli o svých zkušenostech, dosažených úspěších a novinkách z oboru.
Načerpala jsem spoustu nových informací od významných lidí. Účastníci byli rozděleni do týmů, ve kterých jsme společně zpracovávali PR kampaň na vybrané téma. Projekty byly prezentovány poslední den
kurzu před všemi zúčastněnými a porotou složenou
z APRY. Během kurzu jsme museli napsat tiskovou
zprávu, taktéž na určené téma. Posledním bodem pro
úspěšné absolvování byl písemný test z obsahu přednášek, který ovšem nebyl náročný. Po splnění teore-

Karviná 2016/ 2

tické části jsem získala možnost
praxe v jedné z největších agentur PR. Po úspěšném absolvování
této praxe budeme oceněni certifikátem PR. Jsem velmi ráda, že
jsem tuto šanci využila a ostatním
bych jen doporučila“, řekla Barbora Čokavcová.
„Keď som sa dozvedel o konaní PR kurzu, tak som spočiatku
váhal, či sa zapojiť alebo nie. Aj
keď som toho o PR veľa nevedel, povedal som si, že naozaj nemám čo stratiť a tak som do toho
išiel. Z troch tém, ktoré boli na výber som si vybral
tému „Náborová kampaň spoločnosti KPMG“, kde išlo
v podstate o to vytvoriť PR kampaň pre študentov,
ktorý končia VŠE a zvýšiť záujem o prácu v spoločnosti KPMG. Vôbec som netušil ako môže taká PR
kampaň vyzerať, kde mám začať, ako to štylizovať,
čím zaujať, atď. Ale nakoniec to veľmi dobre dopadlo
pretože nie len ja, ale aj Marek a Bára sme boli vybraný na týždenný PR kurz v Prahe na VŠE spolu ďalšími
asi 40 študentmi vysokých škôl v ČR. Musím povedať,
že program bol naozaj nabitý a každý deň som chodil
domov unavený pretože to neboli len prednášky na aké
sme zvyknutý v škole, ale aj práce na projektoch v skupinách, práce počas prednášok, písanie tlačových správ
a mnoho iného.Koniec koncov to bolo presne to čo
som od toho očakával a to pracovať v tíme, vypočuť
si odborníkov z PR odboru a tak sa naučiť niečo nové.
Naozaj som veľmi rád za takú skúsenosť pretože mi
to dalo úplne iný pohľad na PR ako také. Pre študentov ktorí váhajú pri zapojení sa do podobnej aktivity
môžem odkázať aby to aspoň vyskúšali, však každá
skúsenosť je na niečo dobrá“, sdělil Ľubomír Karaska.
„Musím říct, že určitě nelituju volného času, který
jsem PR kurzu věnoval. Byl to týden, během kterého
jsem se dozvěděl spoustu nových informací, a to buď
z přednášek od odborníků či třeba od členů týmu při
plnění společného úkolu. Věřím, že se mi tyto informace budou v budoucnosti hodit. Pravda je, že jsem
z počátku nejdříve váhal, zda se do kurzu přihlásit,
ale teď určitě nelituju. A musím tento kurz doporučit všem, které alespoň trochu zajímá PR a chtějí se
dozvědět nové a užitečné informace“, prohlásil Marek
Hájek.
Akademie PR je pořádána každoročně, termín uzávěrky přihlášek je zpravidla do poloviny měsíce prosince. Proto všichni ostatní potenciální uchazeči
neváhejte a zkuste využít tuto příležitost. Více informací, v případě zájmu, se můžete dozvědět na webových stránkách Asociace Public Relations Agentur
(www.apra.cz).
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
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Internet a jeho nebezpečí

V

e dnech 18. a 19. května měli zájemci v Opavě a v Karviné možnost zúčastnit se semináře zaměřeného na bezpečnost a anonymitu na Internetu. Cílem organizátorů bylo seznámit studenty,
zaměstnance i veřejnost se silou a krásou Internetu, ale také upozornit
na jeho úskalí a záludnosti. Že se jedná o aktuální téma, svědčil zaplněný velký sál karvinské fakulty. Mezi účastníky nechyběli ani
studenti karvinských a orlovských středních škol. Seminář vedl
Jan Kolouch (Cesnet), který na praktických příkladech ukázal,
jak nebezpečný může být svět Internetu, pokud se nebudeme
chovat obezřetně. Na konci proběhla bouřlivá diskuze na témata
související s ochranou soukromí na sociální sítí a obecně o počítačové bezpečnosti. Z důvodu velkého zájmu plánují organizátoři
její opakování. „Osobně si myslím, že podobné přednášky by měli
slyšet všichni studenti středních škol, protože digitální stopa, kterou po sobě necháváme, je nesmazatelná“, řekl na závěr Lukáš
Macura, jeden z organizátorů semináře.

Co znamená být dobrovolníkem

K

dobrovolnictví může přivést
člověka spoustu životních
událostí. Já jsem o dobrovol-
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nictví začala uvažovat na střední
škole, kde jsem přemýšlela o tom,
co bych chtěla dělat dál. Moje myšlenky směřovaly k psychologii, kde
však bylo dobré mít nějaké zkušenosti. Rozhodla jsem se tedy, že se
přihlásím do dobrovolnického programu v organizaci ADRA. K tomu
abych se stala řádným dobrovolníkem, musela jsem si projít školením
ve Frýdku-Místku. Bylo to velice
poučné a potkala jsem spoustu
lidí, kteří už v ADŘE dobrovolničili již několik let. Nadchla jsem
se pro práci a byla připravena pomáhat. Jednoho dne se mi ozvali,
jestli bych neměla zájem nastoupit do Českého Těšína na lůžkové
oddělení. S radostí jsem nabídku
přijala a psychicky se připravovala

na svůj první den. Po cestě do nemocnice jsem si pomalu uvědomovala, co všechno mě čeká. Začala jsem pochybovat, jestli
dokážu zvládnout pomáhat
starým lidem, kteří nebudou
zvědaví na mladou holku, která jim bude číst knížky nebo
je brát na procházky. Jímal
mě pocit strachu. V sesterně
na mě čekala hlavní sestra,
která mě zavedla ke dvěma

pacientkám na pokoj a nechala nás
o samotě. Naštěstí všechno dobře
dopadlo. Obě paní byly velice příjemné a měly radost, že jsem je
navštívila. Povídaly jsme si celou
hodinu. Každý týden jsem se vydala dobrovolničit. Nikdy jsem nevěděla, jestli budu mít stejné pacienty
jako minulý týden, jelikož po nějaké době nemocnici opouštěli. Ale
mělo to i světlou stránku. Poznala
jsem spoustu nových lidí a nových
životních příběhů. O druhé světové

válce jsem slyšela nejednu zajímavou historku. Uvědomovala jsem si,
čím vším si tito lidé museli projít
a styděla jsem se za své malé problémy. Občas jsem se o ně podělila
a dostalo se mi obrovské podpory
a pomocných rad. Vždycky budu
za to vděčná, protože mi pomohli
správně dospět. Upevnila jsem si
respekt ke starším osobám a svým
rodičům. Všechno ale jednou končí
a i můj konec dobrovolnictví pomalu přicházel.
Ve svém věku jsem potkávala nové
lidi, vytvářela jsem si s nimi vztahy a oni mě po nějaké době museli
opustit, když odcházeli z tohoto
světa. Bylo to velice obtížné, začalo mě to tížit a nechtěla jsem dál
pokračovat. Ono, když vidíte opuštěné staré lidi na lůžku a přebíráte jejich problémy a příběhy, moc
Vás to v mladém věku pozitivně
nenaladí. Potřebovala jsem odejít.
Odhlásila jsem se z dobrovolnictví
a začala přemýšlet nad tím, co mi
to dalo. Nikdy nebudu litovat, že
jsem byla dobrovolníkem. Dalo mi
to do života spoustu. Navždy budu
v dobrém vzpomínat na své klienty
a jejich životní příběhy, bez kterých
bych nebyla, jaká jsem teď.
Veronika Mazurová,
studentka oboru SOMA

O projektu maloobchodních jednotek hovořil technický
ředitel Beskydské uzeniny a.s.

V
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Odborníci diskutovali se studenty

e čtvrtek dne 28. dubna proběhla na naší fakultě přednáška Ing. Bohumíra Přebindy na téma Projekt
maloobchodní jednotky. Ing. Přebinda pracuje jako technický ředitel ve firmě Beskydské uzeniny a.s. (obchodní značka „CHODURA“). Je také nezávislým konzultantem v oblasti obchodního zařízení a interiérů pro maloobchodní
jednotky potravinářského charakteru. Přednáška byla zaměřena na řadu problematických oblastí, které se musí při návrhu projektu prodejny řešit, a to především z hlediska provozního a marketingového. Velkokapacitní prodejní jednotky
na českém trhu, zejména zahraničního charakteru, mají velmi pečlivě propracované provozní a marketingové know-how. Menší obchodníci již nemají potřebné
zkušenosti s vytvářením vhodné nákupní atmosféry, i když v praxi lze vidět řadu
„povedených“ projektů.
V úvodu se přednášející věnoval důležitým požadavkům na řešení projektu prodejny. Na piedestal postavil zákazníka a dále zmiňoval nákladovou náročnost,
dodržování legislativy, výběr zboží atd. K externím faktorům, které mají vliv
na projekt prodejny, zařadil zejména lokalizaci prodejny a její okolí. Ano, místo,
místo a ještě jednou místo! S tímto tvrzením se můžeme setkat nejen v odborné
literatuře, ale především v praxi, kde na tuto podmínku úspěšnosti upozorňují
samotní obchodníci. Mezi interními faktory dominovalo dispoziční řešení prodejny, umístění zboží a sortimentní
skladba. Design prodejny spoluvytváří nákupní atmosféru, která společně se sortimentní nabídkou rozhoduje
o tom, jak dlouho se zákazník v prodejně zdrží a zda se opět
rád vrátí.
Ing. Přebinda se zabývá výstavbou prodejen na zelené louce
i jejich rekonstrukcí. Prezentace byla velmi zajímavě doplněna
obrázky exteriéru či interiéru prodejen před a po jejich úpravě, aby studentům ukázal, kde se nejvíce chybuje. Věříme, že
přednáška byla pro studenty přínosná, protože naším zájmem
je podpora podnikavosti studentů, aby po absolutoriu byli dobře uplatnitelní na trhu práce a konkurenceschopní.

Na téma Centrální banky a měnové politiky přednášel
viceguvernér ČNB

C

entrální banky a jejich aktuální směřování jsou
předmětem odborných diskuzí nejen nejvyšších
představitelů měnové politiky, ale jsou také
v oblasti zájmu mnohých akademiků a studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Důkazem byla i početná
účast na přednášce viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, konané 20. dubna 2016 na půdě
naší fakulty. Přednáška s podtitulem „Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty“ přiblížila kroky
a opodstatněnost aktuální měnové politiky ČNB.
Viceguvernér objasnil, proč se centrální banky v současnosti nechovají podle standardních učebnic, čeho
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chtějí dosáhnout zaváděním záporných úrokových
sazeb, co znamená kvantitativní uvolňování, proč se
ČNB zavázala držet korunu oslabenou a jaké jsou výsledky tohoto opatření. Ve vystoupení byl prezentován
také postoj ČNB k řešení aktuálních problémů tzv.
rozhazováním peněz z helikoptéry, a jestli by centrální
banky neměly raději rozdat peníze lidem. Posluchačům
byla nekonvenčním způsobem vysvětlena důležitost
cenové stability jako paralela k optimální teplotě těla,
nebo byl popsán systém elastických peněz na příkladu
vodné hladiny v přehradě. Úspěch přednášky a zájem
studentů o měnovou problematiku byl vyjádřen formou rozsáhlé diskuze. Viceguvernér tak uzavřel svou
řeč zodpovězením otázek kladných nejen v návaznosti
na finanční krizi, ale i výzvy plynoucí z měnícího se
ekonomického systému.

O postavení obchodu a cestovním
ruchu přijela přednášet prezidentka
SOCR ČR

V

e čtvrtek 7. dubna zavítala
na naši fakultu prezidentka
Svazu obchodu a cestovního
ruchu České republiky (SOCR ČR)
paní Ing. Marta Nováková. V přednášce hovořila paní prezidentka
o úloze a významu obou odvětví i hlavních problémech, které by
měly či neměly být řešeny nejen
na legislativní úrovni.
Svaz obchodu a cestovního ruchu
ČR, jemuž „velí“ je druhým největším zaměstnavatelským svazem
v České republice. Zastupuje tisíce
podnikatelských subjektů v obchodě a v cestovním ruchu a některá
vzdělávací zařízení, mezi něž patří

také Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezské univerzity
v Opavě. Dlouhodobé členství naší
fakulty přináší mnohá pozitiva, například získávání aktuálních informací pro potřeby výuky odborných
předmětů, ověření si správného
směru výuky, účast akademických
pracovníků na konferencích „Svazu“, a také hostování odborníků
z této oblasti ve výuce. Díky členství ve „Svazu“ mají také studenti
fakulty přístup na webové stránky
„Svazu“, což jim umožnuje seznamovat se průběžně s řadou aktuálních informací. Přednáška studenty
velmi zaujala, o čemž svědčí i četné dotazy v závěru.

Problematiku prodejního
a provozního plánování
objasnil ředitel
dodavatelského řetězce

V
16

rámci předmětu Strategický management se
konala ve čtvrtek 31. března na fakultě přednáška Ing. Jana Kovaříka, ředitele dodavatelského řetězce společnosti Alcon Novartis. Jedná se
o farmaceutickou korporaci, která se člení do divizí
Medical Device, Vision Care a Opthalmic Pharmaceutical. Společnost nabízí široké spektrum produktů
v oblasti oční chirurgie, očních farmaceutických pří-

Přednáška Ing. Kovaříka pod názvem „Prodejní a provozní plánování v nadnárodní organizaci“ přiblížila studentům strukturu dodavatelského řetězce, jednotlivé
komponenty dodavatelského řetězce jako je řízení
produktů a servisu, hodnotový řetězec, předpovídání
a plánování poptávky, řízení vztahů se zákazníky a řízení zdrojů. Přednášející také hovořil o prodeji a operativě, o důležitosti koordinace všech vnitropodnikových
funkcí a procesů. Seznámil studenty s obchodně-pro-

vozním plánováním (S&OP), jak toto plánování funguje ve společnostech a jaké jsou jeho klíčové cíle. Dále
představil externí faktory ovlivňující výši prodejů a objasnil, co vše je nutné zajistit pro implementaci S&OP.
Také poukázal na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI),
které by měly být měřeny a řízeny v rámci S&OP.
V přednášce uvedl, že S&OP je velkým potenciálem
pro české podniky, jelikož se jedná o nástroj konkurenceschopnosti, který pomáhá optimalizovat podnikové
procesy. Svůj výklad doplnil zajímavými příklady německé pobočky Alcon Novartis, kde vede tým Supply
Chain Management. Ing. Kovařík přednášel na naší
fakultě poprvé a věříme, že ne naposledy.
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pravků a produktů o péči o zrak. V roce 2014 byla
tato společnost z hlediska výše tržeb největší farmaceutickou společností.

O riziku přijetí eura hovořil politolog Robějšek

V

úterý 22. března zavítal na půdu karvinské fakulty renomovaný politolog, ekonom a komentátor dr. habil. Petr Robejšek, který zde několika stům posluchačů představil své vize, úvahy a názory v rámci přednášky Výhody a nevýhody EU pro evropské hospodářství. Petr Robejšek, který působí např. jako člen
správní rady think tanku Institut 2080 a nijak se netají
kritikou stávajícího modelu Evropské unie či se otevřeně řadí k odpůrcům přijetí eura v České republice, svůj
výstup rozdělil do tří částí. V první se věnoval celkové
globální a finanční situaci v EU, ve druhé se zaměřil
na prolínání ekonomiky a politiky, zejména ve vztazích
k finančním trhům, zadluženosti a rolí bank jednotlivých členských států EU a v závěru pohovořil o evropské integraci.
Svojí aktuálností a prolínáním popisovaného do situace v České republice byla pro mnohé v sálu nejatraktivnější poslední část. Přednášející v ní zdůraznil, že
mezi jednotlivými členskými státy společenství jsou
stále velké rozdíly a podle toho mají i rozdílné vyjednávací pozice při řešení záležitostí EU. „Každý člen
mám v rámci Evropské unie své zájmy a snaží se je
v rámci společenství uskutečňovat. To vede k tomu,
co zažíváme například teď v době migrační krize, ale také v době ekonomické krize a celkové krize eurozóny, že
loajalita vlád je silnější vůči svým občanům doma než vůči nadřazené myšlence evropské integrace a myšlence
evropského sjednocení. Jelikož je ta výchozí síla jednotlivých států tak rozdílná, jak jsem již naznačil, tak jsou
i konkrétní politické kroky, neboli schopnost uvést rozhodnutí do praxe – o čemž svědčí například nekonečné
záchranné balíčky pro Řecko – tak mají rozdílnou ochotu přijetí a často zůstávají nerealizované. Jinými slovy –
dohodneme se na něčem - nic se nestane, tak se dohodneme jinak a zase se nic nestane, dohodneme se tedy
znovu a zase nic, a tak stále dokola. Je tam velká nekompaktibilita mezi tím, co se domluví, co se podepíše
a co se na základě toho provádí,“ uvedl mimo jiné Robejšek. V závěrečné diskusi mezi ním, studenty a pedagogy
fakulty se otevřela řada otázek jak k tématu přednášky, tak vztahující se přímo k Moravskoslezskému kraji. Odpovídal například na dotaz týkající se toho, co by přišlo, kdy naše země odstoupila, jak požadují někteří politici.
Zajímavou úvahu prokázal jako reakci na otázku, zda je či není EU přebyrokratizovaný moloch a jestli je tento
aparát vůbec smysluplný či zda EU potřebuje svoji zahraniční politiku.
Poslední odpověď patřila tématu přijetí eura. Své názory v tomto směru ukončil Petr Robejšek prohlášením:
„Přijetí eura v České republice je vstup na potápějící se loď. Tak, jak je euro nastaveno, kdy se členské země
ohlížejí jen na finanční zájmy a nehledí na ostatní související okolnosti, je tato měna nestabilní a neudržitelná.
Co nám to vlastně přinese? Jen to, že to bude stát veliké peníze, ale nic dobrého nám to nedá. A to si myslím
už od roku 2002, kdy jsem tyto názory publikoval v jednom ze svých článků,“ připomněl závěrem.

17

Karviná 2016/ 2

Další ročník konference z oblasti lázeňství,
hotelnictví a turismu

V

e dnech 23. – 24. března 2016 se konal na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v pořadí již 5. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu.
Spoluorganizátory byli Ústav lázeňství, gastronomie
a turismu Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
a Střední škola Hotelnictví a služeb a Vyšší odborná
škola v Opavě. Záštitu nad konferencí převzal rektor
Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., primátor města Karviná Tomáš Hanzl a Lázně Darkov,
a.s. Na konferenci přijali pozvání zahraniční hosté, významní představitelé oboru, zástupci veřejné správy,
jakož i příznivci oboru.
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Konferenci otevřel rektor Slezské univerzity v Opavě,
úvodní zdravici přednesli děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a další představitelé akademického sféry, státní samosprávy, ale i podnikatelské
sféry. Plenární zasedání zahájil předáškou na téma
„Tradičné kúpeľníctvo verzus zdravotný cestovný ruch“
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., z Ekonomické fakulty
Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. Problematiku „Optimalizace podnikových procesů v hotelnictví“
uvedl doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. z Vysoké školy hotelové. S otázkami „Významu trhov a trhovísk na vnútornom trhu Slovenska“ seznámila účastníky konference
Ing. Marta Machurková z Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky. Další téma „Zákon o cestovním
ruchu a destinační management“ přednesla Ing. Petra Papoušková z Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje. Na Coffee Breaku byla realizována prezentace
a ochutnávka pokrmů upravených na gastronomických zařízeních, respektují nové trendy. Plenární zasedání pokračovalo prezentací „Nových trendů v gastronomických technologiích“ Ing. Petrem Lošákákem.
Na oblast turistiky konkrétně na téma „Problémy Marketingu ve stomatologii – dentální turistiku v České republice“ se zaměřil Ing. Otakar Kotyza, Ph.D. Garant
oboru Lázeňství, jakož i bývalý představitel samosprávy doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., hovořil o tématu
„Potřebnost zákona o cestovním ruchu aneb jak fi-

nancovat cestovní ruch v Česku“. Plenární přednášky
završil bývalý představitel Lázní Darkov, a.s., současný akademický pracovník fakulty doc. Ing. Lubomír
Schellong, Ph.D., který prezentoval problémy spojené
s vlivy současného klimatu na přírodní léčivé zdroje
v Lázních Darkov, a.s. Odpolední jednání bylo rozděleno do dvou sekcí. První sekce s názvem Hotelnictví, gastronomie a kulinářský cestovní ruch a druhá
s názvem Lázeňství a jeho trendy, turismus a nové
trendy v cestovním ruchu, kde účastníci prezentovali
výsledky vědecké a výzkumné práce, vyměnili si vědomosti i zkušenosti, diskutovali na aktuální problémy
a témata typická pro oblast lázní, hotelů, restaurací, ale i turismu jak u nás, tak v zahraničí. Příspěvky

všem účastníkům konference za aktivní prezentaci
odborných, vědeckých i výzkumných článků a bohatou
diskusi.

Den
doktorského
studia již
počtvrté

D

ne 17. března 2016 se konal již 4. ročník Dne doktorského studia. V úvodu
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
představil zájemcům doktorské
studium, jeho náplň a podmínky
přijetí do studia. Na rozdíl od studia bakalářského a navazujícího magisterského, studium v doktorském
programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením
školitele - obvykle docenta nebo
profesora OPF. Studium probíhá
v rámci kreditového systému ECTS
a během studia musí doktorand
získat 240 kreditů. Přitom absolvuje povinné teoretické předměty,
jako je ekonomická teorie, matematicko-statistické metody a metodologie vědecké práce, a dále 2-3
povinně volitelné předměty podle
zaměření doktorské práce. Těmi
mohou být např. metody strategického řízení, finanční řízení podniku,
management inovací, marketing
a řízení vztahů se zákazníky, personální management, manažerské informační systémy, banky a finanční
trhy nebo účetní a daňové systémy.
Součástí studijních povinností je
také prokázání znalosti anglického
jazyka, což se děje nejčastěji vy-
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z konference budou publikovány v recenzovaném sborníku a vybrané příspěvky budou zveřejněny v recenzovaném vědeckém časopise Acta academica karviniensia. Vědecký a organizační výbor konference děkuje

stoupením doktoranda na některé
mezinárodní konferenci či semináři,
kde je jednacím jazykem angličtina.
Státní doktorskou zkoušku by měl
doktorand složit nejpozději do konce 3. ročníku studia.
Vědecká činnost doktorandů spočívá v jejich zapojení do výzkumných
projektů a do publikační činnosti,
a také v aktivní účasti na odborných konferencích. Příkladem vhodných konferencí pro začínající vědce
jsou konference doktorandů, které
vysoké školy v ČR pro doktorandy
každoročně pořádají (na OPF je to
tradiční konference pořádaná vždy
počátkem listopadu, v letošním
roce proběhne již její 9. ročník).
Publikační činnost zahrnuje články
ve sbornících k domácím a zahraničním konferencím, kapitoly v monografiích avšak zejména odborné
články v recenzovaných vědeckých
časopisech. Jako samozřejmost se
předpokládá publikování v anglickém jazyce.

Během studia plní doktorandi ještě další odborné úkoly, jako jsou
studijní a výzkumné pobyty v zahraničí (u studentů prezenční formy studia se to pokládá za samozřejmost) a také řešení některého
výzkumného akademického nebo
podnikatelského projektu. Pro studenty prezenční formy studia je
také povinností pedagogická činnost na fakultě, tj. vedení seminářů
nebo cvičení a rovněž vedení bakalářských prací.
Zájemcům o doktorské studium
na OPF se tedy otevírají nové možnosti vzdělávání v národní i mezinárodní odborné komunitě. Studium
a získávání znalostí v doktorském
studiu jsou zaručeným vkladem
do budoucnosti a znalosti či dovednosti, které doktorandi získají
během svého studia, jim už nikdo
nevezme. Je zcela na nich, jak je
pak uplatní ve svém životě.
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Výsledky fakultních soutěží
Soutěž o cenu děkana za publikační činnost

V

e středu 13. dubna 2016 předal děkan fakulty ceny za publikační
činnost v roce 2015. V kategorii Odborná monografie akademických pracovníků se na 1. místě umístil prof. Ramík s monografií
„Decision Making and Optimization. Special Matrices and Their Applications in Economics and Management“ (spoluautoři M. Gavalec a K.
Zimmermann). 2. místo bylo udělelno hned 2x, a to dr. Šperkovi a monografii „Artificial Economics. Agent-Based Models and Simulations in
Financial Markets“ a dr. Zapletalové za monografii „Internationalization of
Czech Companies“.
V kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků získal 1. místo prof. Ramík s článkem „Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements on Alo-Group“ v časopise Information Sciences (IF 4,038).
2. místo náleží dr. Růčkové s článkem „Dependency
of Return on Equity and Use of Finance Sources in
Building Companies in V4 Countries“ v časopise E+M
(IF 1,021) a 3. místo obsadila dr. Šimáková s článkem
„The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level
Trade Flows in Czechia“ v časopise E+M (IF 1,021),
autorství 50%, spoluautor prof. Stavárek.
V kategorii Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2015 nebyla cena udělena.
Vítězům gratulujeme!

Soutěž o finanční
gramotnosti pro studenty
středních škol

J

iž po osmé pořádala Katedra financí a účetnictví ve spolupráci s Českou národní bankou
a městem Karviná soutěž z oblasti finanční
gramotnosti pro studenty středních škol. Letošního ročníku na téma „Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?“ se zúčastnilo celkem 60 studentů a studentek z celé České
republiky. V prvním kole vybrali členové Katedry
financí a účetnictví 10 esejí, které postoupily do druhého kola. Následně pětičlenná porota, složená ze zástupců
katedry, ČNB a statutárního města Karviná, jednohlasně vyhodnotila jako nejlepší esej Oleha Telychky z Masarykovy Obchodní akademie v Jičíně. Na druhém místě se umístil Pavel Linzer z Gymnázia Hladnov v Ostravě
a třetí cenu získal Jiří Pastrňák z Obchodní akademie Bubeneč v Praze.
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Ceny byly předány z rukou nejpovolanějších ve středu 20. dubna 2016 na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vítěze ocenili viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, děkan Obchodně podnikatelské fakulty Daniel
Stavárek, ředitel pobočky ČNB v Ostravě Ilja Skaunic a za město Karviná náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Je tedy podle studentů finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství? Odpověď není jed-
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noznačná, ani jednoduchá. Jak píše Oleh Telychka: “Finanční
gramotnost je jako strom, který zasadíme. Abychom měli velký a mohutný strom, musíme se o něj starat. Pokud se o něj
budeme starat, poroste. Zasazení stromu je předpokladem pro
veliký a mohutný strom. Velký strom je ale následek zasazení
a následné péče. Přesně tak to je i s bohatstvím, myslí, i finanční
gramotností.” Celé vítězné eseje si můžete přečíst na webových
stránkách ČNB.

Proběhlo finále soutěže
Open4Business

V

e čtvrtek 7. 4. 2016 proběhlo na Obchodně podnikatelské fakultě finále soutěže Open4Business.
Tato soutěž, která probíhala od září 2015 pod
heslem „Otevřeme dveře Tvému podnikání“ byla sponzorována firmou Rekochem Třinec. V prvním kole bylo
podáno 23 podnikatelských nápadů od 21 studentů.
Do finále postoupily tři projekty, které byly dále rozpracovány do podnikatelských záměrů, s jejichž formulací napomáhali také akademici fakulty.
Porotu soutěže tvořili pedagogové fakulty a zástupci firmy Rekochem. Porota doporučila dva projekty, jmenovitě projekt Patchwork studenta Radoslava Muziky a projekt Infinity pen studentů Marka Schwarze a Karla
Wawreczky k realizaci. Projekt Inteligentní technologická řešení studentky
Petry Krejčí byl podmíněně doporučen k realizaci po dopracování ekonomické části podnikatelského záměru v termínu tří měsíců.
Projekty doporučené k realizaci budou po stanovení smluvních podmínek
mezi studenty a firmou Rekochem realizovány cestou založení nových firem, ve kterých budou řešitelé zaujímat posty ředitelů.
Přejeme všem studentům mnoho úspěchů v realizaci jejich inovativních
námětů.

Mobilita studentů a pedagogů

S

tudentům a pedagogům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se každoročně nabízí možnosti studia
či praxe na zahraniční partnerské instituci. Pobyty bývají financovány z prostředků projektů podaných
fakultou. Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Výběrová řízení na zahraniční pobyty jsou vyhlašována Oddělením zahraničních styků
zpravidla na začátku zimního semestru a na začátku letního semestru, ojediněle v průběhu akademického roku.
V zimním a letním semestru AR 2015/2016 vycestovalo na zahraniční studijní či praktické pobyty celkem 68
studentů. Výukových pobytů či školení v zahraničí se zúčastnilo celkem 25 pracovníků naší fakulty. Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné jsme přivítali 33 zahraničních studentů a 10 vyučujících a pracovníků
z partnerských vysokých škol.
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Zahraniční mobilita očima našich studentů

Na Erasmus jsem se rozhodla přihlásit, protože ráda cestuji a poznávám nové věci. Chtěla jsem jet
někde, kde jsem ještě nebyla a kde
je tepleji než v České republice,
tak padl výběr na Bragancu v Portugalsku. Braganca je malé historické město v severovýchodním
Portugalsku, nachází se asi 17 km
od hranic se Španělskem. Po příjezdu do Portugalska jsem zjistila,
že teploty jsou podobné jako u nás
a v domech je kolem 12 stupňů,
protože tu nemají topení, jen malé
radiátory. Ubytování se většinou
zařizuje přes agenturu Riskivector,
která je nabídnutá školou. Nájem
za jednolůžkový pokoj je kolem 150
euro za měsíc, dvoupokojový stojí asi o 40 euro míň. Školu mám
asi 20 minut pěšky, všechny fakulty jsou blízko u sebe, to zahrnuje
i kantýnu, kde stojí večeře nebo
oběd 2,20 Eur.
První týden ve škole jsme měli intenzivní kurz portugalštiny, další
jsme už chodili na předměty, které jsme měly napsané v Learning
Agreement nebo které nás zajímaly. Do školy chodím od pondělí do čtvrtka, většinou jen na 2
hodiny kromě čtvrtka, kdy mám

od 11:00 do 18:00 a večer od 21:30 do 23:00
pokročilý kurz portugalštiny. Na ten se vyplatí
chodit, protože málokdo
z Portugalců umí anglicky. Ostatní předměty
většinou bývají od 11:00
a trvají přibližně 2 hodiny, studium probíhá
společně s Portugalci.
O zábavu mimo školu
je tady taky postaráno.
Každý týden se pořádají různé akce a výlety
do okolí pro studenty na Erasmu.
Už jsem takhle navštívila Madrid,
Salamancu, Ourense ve Španělsku
a teď jsem se vrátila po 9 dnech
z Maroka, kde jsme strávili velikonoční prázdniny. Erasmus můžu jen
doporučit, zkusíte studium v jiném
jazyce než rodném, poznáte nové
lidi a budete mít spousty nových
zážitků.
Kristýna Knápková
Když jsem se dozvěděla, jak velký
výběr výjezdů nabízí naše fakulta,
neváhala jsem ani minutu a rozhodla se, že příležitosti využiju. Vždy
mě to lákalo do Ruska, ať už kvůli
architektuře nebo specifickému životnímu stylu. A jelikož je Petrohrad přímořské město a já mám
vodu ráda, byl pro
mě jasnou volbou.
Když se řekne
Erasmus,
člověk
si vybaví několik
základních
věcí.
Cestování, seznamování se, užívání
si. Jenže Erasmus
je i o mnohém
dalším. Například
o poznávání jiných

metod vyučování. Práce na projektech je nedílnou součástí každého
předmětu. Člověk si tak mnohem
lépe zapamatuje probíranou látku,
seznámí se s novými lidmi v týmu
a má možnost vytvořit něco, co
může být mnohdy použito i v praxi. Kulturní šok asi většinou nehrozí, vše člověk poznává postupně
a všichni jsou na tom stejně, takže
si navzájem pomáhají. A když je
nejhůř, International Department
nám pomůže se vším, co potřebujeme. Největší výzvou pro mě byla
určitě azbuka, protože rusky jsem
se nikdy neučila. Ale jakmile začala škola, tak jsem si základy brzy
osvojila. Její výuka totiž probíhá
třikrát týdně. Školu máme tři minuty od kolejí, což je největší plus
hlavně pro ty, kteří si rádi pospí.
Volný čas nejraději trávím chozením
po památkách, nebo kolem vody.
Je úžasné procházet se po ulicích,
o kterých jsem četla v knížkách.
Dá se tady vidět velký kus historie.
Největší cestování a plavbu po přímořských hlavních městech máme
teprve před sebou, ale už teď se těším, až poznám zase něco nového.
Určitě bych chtěla v rámci Erasmu
ještě někam vyjet, protože vím, že
tak velkou šanci na cestování mi nikdo jiný než OPF neposkytne.
Jitka Aradszká

Zahraniční studenti hodnotí pobyt na fakultě
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I am Emilya Aghayeva from Azerbaijan, but I am studying in Turkey,
department of Travel Management
and Tour Guidance. Last semester
I joined in Erasmus program, cu-

rrently I am continuing my study at
School of Business Administration
Silesian University in Karvina in the
Czech Republic. I preferred Czech
Republic firstly, I feeling very happy

here, in Karvina. Primarily I want
to say about Karvina. It is small
city, but there is many places to
visit. For examples Town square
- Frystat, river, park, church. And

Our courses, the education on
School of Business Administration
Silesian University has a high quality. Our professors, Mrs Heinzova, Mr Bernatik, Mr Karpeta and
others discuss all the time different
topic whit us. They are trying improve our skills. I think, what I am
learning here, I will use for my future, my future career. Our Czech
language course ended, and I taught some Czech words (prosim,
pozor, na shledonou, dobry den,
kolik stoji?) and in shop we are
understanding each other. Another
places also this is help me for communication. And after our exams,
I want to go some interesting and
popular, historic places in Czech
Republic.
I am glad to be here!
Emilya Aghayeva

ii enjoying snow in front of the
faculty

hh enjoying free time on the main
square
My name is Nurseli. I am from Turkey. I study in Çanakkale Eighteen
March University. I preferred Silesian University and Czech Republic,
because transportation is easy to
other countries. Another my reason; my friends suggested here who
previously coming here. İt is great
opportunity being here. Education is very good and quality. I found the opportunity to improve my
presentation skills because I made
a lot of presentations. I met a new
language ,culture and friends.
Nurseli Tur
My Erasmus experience started with a small
discordance.
I knew
that Czech Republic is
going to be my top-destination and I applied for
“Silesian University” in
Opava. What am I doing
in Karviná? Well... Maybe I didn’t choose
that city directly.
Karviná chose me.
Yes, life is unpredictable but I have
been here already two months
and I’m not disappointed at all.
It seems totally different from
what I was expecting Erasmus
mobility should be like. We are
only 11 international students
here and it is much less than
I’ve met last semester at my
home University. It is not bad
because we have the chance to
get to know each other better
and also we could all fit in one

single room (in case of a party).
Studying at School of Business Administration in Karviná it’s a great
opportunity for me to expand my
knowledge level, assisting at courses and seminars in English from
a foreign education system. Marketing - the field that I’m going
to activate after graduation aims
a variety of issues and strategies.
It’s a captivating practice to notice
advertising, commercials and sales
promotions here in Czech Republic, in comparison with Republic of
Moldova or Romania. Beyond academic goals, including improving of
English language skills, this experience represents a genuine openness
to a new culture, a true cultural enrichment. I started by trying (all)
traditional Czech food, listening
to Czech rap (just kiddin’) and of
course beer “pivo”. Also, I decided
to study intensively Czech language because sometimes it is the
only way to hold a conversation.
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most important thing - Karvina is
very good place for travelling to
other countries. Transportation it
is very cheap in Czech Republic
(and very punctual), for examples
by train. About food and drinking,
of course the best beer, many
Czech brands, we met here, also
other typical drinks Becherovka,
Slivovice. People in Karvina, older
people seriously but young people
are very helpful, our friends from
Czech and members of Erasmus
program, they are all the time
help us (Lucie, Pavlina, Radim)

I spend my free-time at library, in
the gym or in park with friends.
I attended “Business Gate” project

so now I am member of a dreamteam. It is a memorable experience
that will certainly have an impact
on my personal and professional
development.
Business Gate - Erasmus Smarty
team – our quest is to define Marketing Strategy and improve Positioning of Smarty Drink
Coroleac Vladislava
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Naši pedagogové nabývají znalosti také v zahraničí
Výuka na partnerské univerzitě
v Litvě
V období od 28. března do 2. dubna 2016 jsem působil na partnerské univerzitě ve Vilniusu (Litva).
Během svého pobytu jsem přednášel na největší soukromé univerzitě
v Litvě (SMK - Socialinių mokslų
kolegija), která je partnerem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné
v rámci programu ERASMUS+.
Během pobytu jsem absolvoval
„round table discussion“ zaměřenou na výměnu zkušeností a znalostí z oblasti výuky i praktických
poznatků spolupráce ve vzájemné
reflexi mezi účastníky reprezentující zahraniční partnerské univerzity.
V rámci programu byla také prezentována OPFka na workshopu
jak mezi zájemci ze stran studentů
partnerské univerzity, tak i mezi
jednotlivými zahraničními partnery.

Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
Výuka v Irsku, tentokráte
na obou březích ostrova
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V březnu 2016 se naše fakulta
již počtvrté zúčastnila programu
International Week, pořádaného partnerskou institucí Institute
of Technology, Tallaght, Dublin (ITT). S ohledem na skutečnost, že v předchozím roce došlo
ke spojení této školy s další irskou
institucí, čímž vznikla jedna z největších univerzit v Irsku, lze hodnotit pokračování této spolupráce
za úspěch ve vzájemných vztazích,
neboť nově vzniklá instituce přehodnotila portfolio svých zahraničních partnerů. V průběhu týd-

ne proběhla výuka také na GMIT
(Galway Mayo Institute of Technology). Tato škola se účastnila projektu z pozice přidruženého partnera a hostila celkem 10 zástupců
z celého světa poprvé. GMIT patří
mezi nejvýznamnější školy západního pobřeží Irska, v současnosti má
cca 8000 studentů. Po dvoudenní
prezentaci následoval autobusový
přejezd zpět na východní pobřeží. V průběhu přesunu jsme mohli
sledovat překrásné scenérie plání,
farem a stád ovcí, kde bylo stěží
zahlédnout lidská obydlí. O to větší
byl pak kontrast s hlavním městem
a ubytováním v samotném centru
Dublinu. IT Tallaght je se svými
(téměř) 40000 studenty jedním
z hlavních vzdělávacích institucí celé země. Campus je situován
do části Tallaght, kam vás zaveze
místní tramvaj v závislosti na hustotě dopravy za cca 45 – 55 minut
(konečná stanice). Zde probíhá výuka sice od 9 hodin, ale běžně jsou
přednášky i do 21:30, s čímž měli
v jednom dni zkušenost i účastníci
International Week.
Workshop se studenty na téma
prezentace partnerských institucí
pak v téměř 3 hodinách nabídnul
možnosti studia irských studentů
v Nice, Gentu, Karviné, ale i Kodani, Enschede, či Varšavě. Studenti
se nejvíce ptali na velikost životních nákladů v jednotlivých destinacích, až poté je zajímal samotný
obor studia na partnerské škole,
OPF se jevila velmi atraktivní pro
svou možnost ubytování. Na ITT
systém školních kolejí neexistuje
a moc se studentům tato idea zamlouvala. Snad se potkáme v příštím semestru na chodbách OPF
i se studenty z ITT tak, jak tomu

bylo v minulém roce, kdy u nás studovala Christina, která po návratu
udělala OPF hezké jméno formou
pozitivní zpětné vazby.
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
VELUX Scholarship Programme
Ve dnech 7. – 8. dubna jsem se
na pozvání organizátorů účastnila
workshopu k závěrečnému hodnocení projektu VELUX SCHOLARSHIP PROGRAMME, který
byl zaměřen na podporu talentovaných studentů ze zemí Bulharska,
ČR, Maďarska, Polska, Slovenska,
a Rumunska. V Kodani se sešlo
celkem 23 koordinátorů z východoevropských univerzit zapojených
do tohoto projektu. Rektor IBA
Niels Egelund, který workshop
moderoval, ve svých prezentacích
představil hostitelskou školu a velmi zajímavým způsobem poukázal
na problémy současného vysokého
školství v Dánsku a odraz masifikace vysokoškolského vzdělávání
na trhu práce. Vyjádřil se o důležitosti internacionalizace vzdělávání a získávání zahraničních studentů na domácí univerzity. Jeden
z úkolů zahraničního oddělení IBA
(Centre for International Affairs) je

Další částí programu bylo seznámení se s průběhem a hodnocením Velux Scholarship Programme, který
byl v roce 2016 ukončen. Studenti
ze zapojených univerzit přijížděli
na hostitelské instituce na jednosemestrální až roční studijní pobyty.
Pravidla studia a uznávání kreditů
byla založena na stejné bázi jako
u programu Erasmus Plus, pouze Velux program byl velkorysejší ve výši poskytnutého stipendia
a dalších náhrad spojených s pobytem v Dánsku. Stipendijní program
se setkal s velkým ohlasem jak ze
strany organizátorů, tak ze strany
zapojených škol a studentů.
Závěr setkání osvěžila část
workshopu vedena interaktivní
metodou, která aktivně zapojila
všechny účastníky. Byly vytvořeny
pracovní týmy, které formou diskusí
doplňovaly své tabule s odpověďmi
na dané otázky týkající se evaluace

ii Bc. Alena Rusinová
na University of Szeged,
Faculty of Economics and
Business Administration,
Maďarsko
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zaměřit se na marketing a propagaci svých studijních programů a to
především formou účasti na mezinárodních veletrzích, workshopech
a konferencích v oblasti mezinárodního vzdělávání a provádění náboru
studentů i na jednotlivých školách.
Příkladem internacionalizace je samotný tým, který tvoří proděkan z
Dánska a 3 koordinátorky původně
pocházející z Rumunska, Maďarska
a Islandu.

projektu a návrhů na zlepšení spolupráce v případném pokračování
projektu. Finální výsledek každého
týmu byl pak prezentován zvoleným zástupcem.
Celý pobyt provázela příjemná atmosféra doplněna prohlídkou historického centra Kodaně, návštěvy
části královské rezidence a projížďkou po vodních kanálech propojujícími jednotlivé části města. Byl
navázán kontakt s International
Business Academy, Kolding jako
s budoucím partnerem programu
Erasmus i v rámci připravovaného
nového projektu.
Bc. Alena Rusinová
Návštěva Univerzity of Porto
v Portugalsku
Ve dnech 19. - 22. dubna 2016
jsem absolvoval návštěvu potenciálně nového partnera v Portugalsku. University of Porto patří
mezi nejlepší portugalské univerzity
a ve světovém rankingu univerzit se
umísťuje pravidelně mezi 500 nejlepšími. V rámci zkvalitňování sítě
partnerských univerzit jsem navštívil prorektorku pro zahraniční styky
prof. José Manuelu Martins Ferreira s prezentací naší fakulty a možností studia portugalských studentů
u nás. Následně proběhlo podobné

ii PhDr. Janusz Karpeta
na Canakkale Onsekiz Mart
Universityi, Faculty of Political
Science, Turecko

setkání na Faculty of Economics
s prof. Anou Paulou Ribeiro, proděkankou pro zahraničí a studium,
kde jsme se věnovali konkrétním
studijním oborům a předmětům.
Portugalský partner projevil zájem
o spolupráci v oblasti výměnných
studijních pobytů studentů navazující a doktorské formy studia s důrazem na podporu výzkumu. Eminentní zájem projevil o navazující
magisterský obor v angličtině Business Economics and Management,
který SU OPF nabízí. Portugalsko
patří tradičně mezi oblíbené destinace našich vyjíždějících studentů
a my věříme, že University of Porto se stane naším dalším kvalitním
partnerem.
RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

ii Ing. Jarmila Šebestová,
Ph.D. na Karelia University
of Applied Sciences, Joensuu,
Finsko
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Aiesec připravuje nové zážitky pro své
spolužáky

A

IESEC je medzinárodná študentská organizácia,
ktorá pôsobí na Obchodně podnikatelské fakulte
už od roku 1991. 25 rokov pomáha študentom
s osobným a profesným rozvojom
pomocou zahraničných dobrovoľníckych a profesných stáži a členstva, kde si študenti môžu vyskúšať prácu v rôznych odvetviach.
„V AIESEC som už rok a pol a nikdy som si nemyslela, že si niekde
môžem nájsť miesto ako je toto.
Vždy som mala rada nové veci
a ako nováčika ma lákali skúsenosti, ktoré som mohla získať aj napriek tomu, že do môjho odboru,
čo študujem to nijako nezapadalo.
Za tú dobu som pracovala so zahraničnými študentami, organizovala som krátke akcie ale aj projekty ako sú Prvákoviny pre budúcich prvákov. Posledný
rok som pracovala so študentami, ktorí mali záujem
vycestovať do zahraničia na dobrovoľnícke a profesné
stáže. A teraz? Od Apríla vediem našu pobočku, mám

vlastný tým, reprezentujem nás „AIESEC Karviná“ ale
aj našu univerzitu na národnej a medzinárodnej úrovni, spolupracujem s mestom a vymýšľam nové cesty,
ako študentom ukázať všetky možnosti, ktoré môžu prostredníctvom
AIESEC využiť.“
AIESEC nie je len organizácia, ktorá pôsobí v Karviné. Táto študentská organizácia vznikla po druhej
svetovej vojne, kedy študenti hľadali spôsob, ako zabrániť podobným konfliktom. Zakladatelia tak
vytvorili miesto, kde mladý ľudia
môžu pochopiť rozdiely medzi kultúrami a rozvíjať sa profesné či
osobne. Postupne sa tak organizácia rozšírila do okolitých krajín,
a teraz pôsobíme vo viac ako 120
krajinách, máme viac ako 8000
členov, tisícky študentov využilo naše stáže. A rovnako sa rozšírila aj do Českej republiky, kde momentálne
sídli 11 pobočiek v univerzitných mestách.
Natália Bukviarová

A čo študentská organizácia AIESEC Karviná ponúka?
Všetci študenti na Slezskej Univerzite môžu využiť
možnosť zahraničných stáži. Či už sú to dobrovoľnícke
Global Citizen na 6 – 8 týždňov, kedy študent pôsobí
na jeho vybranom projekte, býva v rodinách a spoznáva nie len kultúru ale aj krajinu samotnú. Napríklad
Daniel sa po skúškovom období v zimnom semestri
rozhodol, že túto možnosť využije, a tak sa vybral
na 6 týždňov do ďalekej Brazílie.
„Vydal jsem se na dobrovolnickou stáž do Brazílie
a toto bylo zatím nejlepší rozhodnutí na vysoké škole.
Většinu času jsem pobýval v Uberlandii ve státě Minas
Gerais, kde jsem poznával životní styl Jižní Ameriky.
Jakmile jsem se rozkoukal, tak jsem jel na památky
do Ria de Janeira. Přednášel jsem na soukromé škole
o České republice. Poznal jsem spoustu pozitivních lidí
z různých koutů světa (Peru, Ekvádor, Německo, Argentina). S rodinou, u které jsem bydlel, nadále udržuji
kontakt a doufám, že je někdy navštívím znovu.“
Daniel Ďuriška
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Ďalšou možnosťou sú profesné stáže Global Talent
(3 – 18 mesiacov). Najvhodnejšie sú pre čerstvých ab-

solventov, kedy môžu svoje vedomosti využiť priamo
v praxi či už v odbore marketingu, IT alebo teaching.
A pre tých, ktorý nemôžu vycestovať na tak dlhú
dobu a získavať profesné skúsenosti máme ešte jeden
program, a to Global Entrepreneurs. Študent má možnosť vycestovať a pracovať start-upe a pomôcť tak
začínajúcej firme s rozvojom.
„Študent prvého ročníku Martin Fiedor sa pred pár
týždňami vrátil z profesnej stáže v Kyrgyzstanu. Strávil tam neuveriteľné tri mesiace, kde učil angličtinu nie
len deti a študentov. Ale nebolo to len o tom. Hneď
počas prvých týždňov reprezentoval nie len seba a projekt, ale aj celý AIESEC v televízií, kde poskytol krátky

Ale nie sú to len zahraničné stáže, ktoré študent
môže využiť. Každým začiatkom semestra AIESEC
otvára všetkým študentom možnosť zapojiť sa priamo
do členského programu Future Talent.
“Future Talent je možnosť, ktorá tu je pre tých, ktorí
chcú využiť štúdium aktívne. Za 25 rokov sa u nás
vystriedalo niekoľko študentov, ktorí aktívne pomáhali
propagovať a sprostredkovať zahraničné stáže, pomáhali s rozvojom iným členom, vyskúšali si organizovanie dobrovoľníckych projektov, kedy k nám pricestovali
zahraničný študenti z rôznych kútov sveta. Ja už som
si vyskúšala toho viac a neľutujem ani jednu skúsenosť, ktorú som tým získala. Priestor, ktorý človek
môže využiť na zrealizovanie svojich nápadov je obrovský a zároveň, podporu ktorú nájdete tu sa len tak
ľahko nenájde,” hovorí Natália.
„Nejsilnější zážitky mám určitě z momentů strávených
s týmem, ať už na pobočce nebo z národního pohledu.
Hrozně silnými zážitky jsou pro mě konference a setkání s lidmi a firmami, které nám dávají najevo, že
jsme se nezbláznili, ale že děláme věci opravdu dobře
a smysluplně. Nejsilnější zážitky můžu vyzvednout dva:
jeden z nich je návštěva sídla OSN, kde jsem opravdu získala jistotu, že věci, které děláme, jsou správné

a mají smysl, potkala se s lidmi, kteří přemýšlí stejně
jako my v AIESEC a dalo mi to zase úplně jiný pohled
na naši práci ale i na sebe samotnou. Druhým silným
zážitkem pro mě bylo hostování na konferenci v Turecku, kde jsem hodně zblízka viděla, jak moc můžu
lidem já, jako osoba pomoct jen tím, že jim řeknu svůj
názor, poslechnu si, co si oni myslí a dám jim jiný pohled na věc. Tam jsem si uvědomila, že jen tím, že jste
sami sebou, můžete změnit něčí život,” řekla Vendula
Kyselá, bývala prezidentka AIESEC Karviná.
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rozhovor (tento rozhovor môžete nájsť na našej FB
stránke AIESEC Karviná), naučil sa po rusky a podľa
jeho slov, ísť na stáž bolo rozhodnutie, ktoré ľutovať
nebude. Ale aj keď to tu nie je priamo jeho slovami,
budúci školský rok sa môžete tešiť na krátky večer,
kde Vám svoje zážitky porozpráva osobne,” povedala
Natália Bukviarová, členka AIESEC, ktorá túto stáž
Martinovi sprostredkovala.

Možnosti, ktoré AIESEC Karviná ponúka študentom
na Slezskej Univerzite je mnoho a každý jeden si niečo nájde, čo mu bude vyhovovať. A kde môžeš nájsť
všetky informácie?

Zahraničné stáže: www.nastaz.cz,
O organizácii AIESEC: www.aiesec.cz
(konkrétne články o tom, čo robia naši
členovia nájdeš na aiesec.cz/karvina),
FB AIESEC Karviná alebo AIESEC 		
v Opavě.

A ak máš nejaké dotazy, stačí nám priamo napísať na e-mail
natalia.bukviarova@aiesec.cz
alebo nás navštíviť v miestnosti B001 (hlavná budova).

Z činnosti
Poradenského
a karierního
centra
5. dubna realizovalo Poradenské
a karierové centrum Slezské univerzity v Opavě již 3. ročník DNE
KARIÉRY. Studenti i absolventi
všech součástí tak mohli využít možnosti osobního setkání se zástupci významných zaměstnavatelů. Na Dni
kariéry nechyběli zástupci společností a firem, a to například Grafton Recruitment, OKIN GROUP, SIEMENS,
ELCOM, EURES, ale také zástupci Slezské diakonie. Hlavním cílem a smyslem této významné akce je podporovat uplatnitelnost posluchačů, studentů a absolventů na trhu práce, a to již během studia či po jeho ukončení.
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Kromě komplexních služeb (poradenství, odborné konzultace, zprostředkování asistence a jiné), které nabízí
Akademická poradna zejména uchazečům a studentům se specificky vzdělávacími potřebami, pořádá také každý semestr workshopy a semináře pro studenty.
Kupříkladu 27. dubna proběhl na karvinské fakultě tematicky zajímavý seminář na téma
Hypnóza. Seminář, který vedl zkušený klinický psycholog a odborný referent Akademické
Dalš
poradny Mgr. Bohdan Chodura, byl zaměřen a rozčleněn na mýty a fakta o hypnóze,
zaměřeí tematicky
jednotlivé typy a techniky hypnózy, využití hypnózy v praxi. Semináře se zúčastnilo celpy a se né worksho kem 16 posluchačů, mezi nimiž byli studenti i zaměstnanci fakulty, ale také posluchači
plánov mináře jsou
semest ány na zimn
Univerzity třetího věku. V průběhu a na závěr semináře byl vytvořen dostatečný časový
ho rok r akademickéí
prostor pro diskuzi a dotazy posluchačů. Dotazy byly směrovány zejména na oblast
u 2016
/2017. využití hypnózy v praxi.

Nové centrum na podporu podnikání Business
Gate

M

ožná jste zaregistrovali, že
v březnu tohoto roku vzniklo v Karviné nové multifunkční
centrum pro podporu podnikání s názvem Business Gate. Tento společný
projekt města Karviné a Obchodně
podnikatelské fakulty má za sebou první dva měsíce existence. Rádi bychom
Vám touto cestou tyto dva měsíce přiblížili.
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Jednou s úspěšných aktivit centra je
propojování podnikatelů se studenty Obchodně podnikatelské fakulty pomocí jednoho ze tří pilířů Business
Gate Academy. V tomto programu nám firmy zadávají
k řešení konkrétní úkoly, ve kterých se odrážejí problémy jejich každodenní praxe. Může se jednat o zadání
z oblasti marketingu, podnikové ekonomiky, logistiky
či informatiky. V tříměsíčním
programu
připravují studentské
týmy konkrétní návrhy
řešení, které na konci
cyklu prezentují zadavateli. Firmy získávají
tyto kreativní kapacity zcela zdarma a je

na nich, zda si při finálním setkání s týmy vyberou
konkrétní nabídku řešení, za kterou studenty ocení vyjednanou odměnou.
V prvním ročníku jsme připravili řešení pro pět firem
z regionu i mimo něj. Zlínský prodejce potravin Svět
plodů nám zadal k řešení online marketingovou strategii podobně jako výrobce bio šťáv Blackale, který měl
zájem pouze o letní kampaň na nové produkty. Pro
olympijského vítěze Dominika Haška a jeho značku
funkčních nápojů Smarty jsme připravili koncept změny vnímání produktu, aby si zákazníci uvědomili negativní efekty klasických energetických nápojů na lidský
organismus. Ryze průmyslová firma MEPAC CZ dala
studentům otevřené možnosti při budování komuni-

Dalším pilířem Business Gate je program Benefit určený pro všechny začínající podnikatele, nebo malé
a střední podniky, a to také v brzké fázi růstu do tří
let od vzniku. Pro tuto službu jsou nováčkům k dispozici pracovníci fakulty a také zkušení mentoři z praxe
se kterými nyní fakulta navázala intenzivní spolupráci.
Třetím pilířem je samotný Coworking, což je prostor, ve kterém se lidé mohou potkávat a společně
pracovat na svých projektech. Tato forma sdíleného
pracovního místa je v zahraničí již několik let běžnou praxí. U nás byla dominantní především ve větších
městech. Nyní ji mohou využít všichni, kteří se v Bu-

siness Gate zaregistrují. Z této registrace jim rovněž
plynou mnohé výhody, jako například levnější vstupné
na odborné přednášky a akce pořádané organizačním
týmem, na kterých se v průběhu prvních dvou měsíců
fungování vystřídali odborníci na problematiku online
marketingu, koučování, daňového poradenství a personalistiky.
Rozjezd jsme zvládli na jedničku. Za chvíli nás čeká
prázdninový provoz a v září se opět probudí Business
Gate Academy a studentské týmy budou opět pracovat na zadáních od firem, které mají o tento model
spolupráce obrovský zájem. Docílili jsme win-win-win
situace, kdy podnikatel dostává kapacity šikovných
mladých lidí, kteří mají příležitost realizovat se a zlepšit v konkrétních dovednostech pomocí odborných
mentorů. Fakulta pak získává platformu propojení
teorie s praxí a možnost reflektovat aktuální změny
a dynamiku ekonomické reality.
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kační strategie produktu polohovací magnet. Jako poslední je na seznamu našich klientů prodejce led osvětlení Ledeos, který spustil nový e-shop a na studentech
byla jeho optimalizace a přilákání potenciálních zákazníků.

Bavíme se a sportujeme s OPéeFkou
Fakultní ples

N

a konci ledna se v Obecním
domě Družba v Karviné konal Reprezentační ples fakulty. Pro více než 200 hostů byl
připraven bohatý program. K tanci
a poslechu zahrála kapela Rytmus
Band. V průběhu
plesu vystoupili mažoretky a tanečníci
JUVENTUS Karviná, fakír ve své
show předvedl hru
s ohněm, polykání žiletek či až ne-

skutečně reálné propichování částí
těla. Orientální sambu zatančila
Latifah se skupinou Shaharazad.
Nechybělo také půlnoční slosování
o hodnotné ceny. O bohaté a velmi chutné občerstvení se postarala
karvinská restaurace Beskyd. Dobrá zábava trvala do časných ranních hodin. Již nyní vás organizátoři zvou na další ples fakulty, který
by se uskutečnil v únoru příštího
roku.

Běh s děkanem

V

úterý 17. května se konal v pořadí již druhý
ročník akce s názvem „Vyběhněte s děkanem“.
Tentokrát s mottem: „Kdo předběhne děkana“.
Před pátou hodinou odpolední se na prostranství před
Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné sešli
běžci, kteří si chtěli poměřit síly s děkanem fakulty při
běhu na 5 kilometrů. Závodníci běželi z Univerzitního
náměstí, přes park Boženy Němcové až do Areálu Lodiček, kde byl konečný cíl trati. Běžci se mohli na trať
vydat samostatně, nebo mohli využít štafety a rozdělit
si tak trať na dvakrát 2,5 km.
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Letošní ročník byl ve znamení řady novinek. Jednou z nich bylo
zavedení nové kategorie vítězů o cenu pro nejrychlejší studentku a nejrychlejšího studenta. Další novinkou byla hromadná rozcvička před
během s instruktorkou Irenou Tomašikovou.

Závod odstartovala Klára Jančíková, která je tváří Slezské univerzity. Každý závodník dostal po doběhnutí
krásnou medaili, na ty nejrychlejší běžce čekaly ještě hodnotné ceny. Po vyhlášení výsledků program pokračoval
After party s kapelouFoPa.

Absolventský večírek

T

řetí pátek v červnu byl na fakultě posledním dnem
státnic v jarním termínu, ale také dnem konání
Absolventského večírku. V prostorách menzy se
sešli nejen absolventi, studenti, pedagogové, ale také zaměstnanci fakulty, aby společně zavzpomínali a oslavili
nově získané a zasloužené tituly. Slavnostní večer zahájil
děkan fakulty prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Marian Lebiedzik,
Ph.D. V průběhu večera byli oceněni studenti nejlepších
bakalářských a diplomových prací v jednotlivých studijních oborech. Výherci z rukou děkana převzali poukaz
ve výši 2 000,- Kč na nákup v prodejnách A3 Sportu.
Cenu dostali také NEJ studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia. Finanční odměnu ve výši
20 000 získaly Tereza Kajfoszová (bakalářské studium)
a Bc. Veronika Beháňová (navazující magisterské studium). K tanci a poslechu hrála kapela FoPa. Večerní
program byl doplněn barmanskou show a vystoupením
orientálních tanečnic.
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Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA

P

rvní osobností Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné, kterou bychom Vám chtěli představit je Ilja Skaunic, nejen
pedagog Katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity,
ale také ředitel ostravské pobočky
České národní banky (ČNB). A právě díky svým zkušenostem z praxe
jsou jeho přednášky vždy proloženy řadou zajímavostí a poznatků
z praxe což studenti vždy vítají
s velkým povděkem.
Po ukončení studia v roce 1979
nastoupil do pobočky Státní banky
československé v Karviné. Následovala povinná vojenská služba a pak
návrat k práci v bankovním sektoru. Získal řadu zkušeností z oblasti
komerčního bankovnictví. V roce
1995 se stal ředitelem pobočky
České národní banky v Ostravě.
„Tato práce mne nepřestala bavit
ani po dvaceti letech, které od té
doby uplynuly. Někdo by se mohl
ptát, co je na té práci tak zajímavého? Čísla, které se den po dni,
rok po roku opakují. Ale opak je
pravdou. Každý den přináší nové
problémy, vždy se najde něco nového, co je třeba vyřešit. Mým cílem je samozřejmě zajistit splnění
všech úkolů, které před pobočkou

stojí – ať už jde o bezhotovostní
platební styk státu nebo zpracování hotových peněz, odvedených
do pobočky komerčními bankami.
Pro to je ovšem nesporně potřebné
i vytvoření takových podmínek pro
zaměstnance pobočky, aby mohli svou práci úspěšně vykonávat a to považuji za jeden z klíčových
úkolů ředitele pobočky.“
Od roku 2002 předává své zkušenosti studentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Je
garantem a vyučujícím předmětu Platební a zúčtovací styk. Jak
sám říká „do své výuky se snažím
přinést i své praktické poznatky
z již více než 35 let dlouhé bankovní praxe. Akademické prostředí
mi obecně není cizí – v současné
době jsem předseda správní rady
Ostravské univerzity a vyzkoušel
jsem i spolupráci se zahraniční univerzitou – několik let jsem spolupracoval s John Moores University
of Liverpool při zajišťování jejich
MBA programu na ostravské Ekonomické fakultě VŠB – TUO“. Své
zkušenosti zúročuje také v oblasti
publikační činnosti v tuzemsku i zahraničí.
Od roku 2011 se každoročně prostřednictvím ČNB aktivně podílí
na organizaci celostátní soutěže
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Seznamte se s pedagogy naší fakulty

pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti.
Jedním z hlavních cílů soutěže je
dát středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení
osobních financí a finanční gramotnosti a získat za své názory nadstandardní odměnu. Každý rok je
úkolem studentů napsat odbornou
esej na aktuální téma.
„Přednášková činnost a příležitostná výuka mne vždy bavily – asi se
zde projevuje i určitá genetická výbava – oba moji rodiče byli dlouholetí karvinští učitelé. Ale teprve
pravidelná práce na fakultě mně
umožnila zhodnotit tuto práci v plném rozsahu. Přednášet na fakultě
- to je pro mne především setkávání
se s lidmi, kterým můžete předávat
něco ze svých znalostí a zkušeností. Jejich přístup k výuce samozřejmě není vždy shodný – pokud se mi
ale od studentů dostane po přednášce kladná odezva, nebo pokud
mi někdo po promoci poděkuje
za pomoc při zpracování závěrečné
bakalářské nebo diplomové práce,
je to pro mne ta největší odměna.“
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