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Vážení kolegové,
milí studenti,
dostává se vám do rukou již čtvrté vydání časopisu Otevřeně
– Poutavě – neFormálně, který druhým rokem vydává Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné. Patřím mezi ty, kteří stáli u zrodu
tohoto fakultního časopisu. Dostává se mi v této chvíli milé povinnosti, abych napsal několik řádků v úvodu tohoto vydání.
Zřejmě si mnozí z vás položili před dvěma léty otázku, když se
tento časopis objevil v prostorách foyer fakulty poprvé, proč vydávat takovouto tiskovinu v době, kdy veškeré informace o dění
nejen na fakultě jsou dostupné v tolik mezi mladými lidmi populárních elektronických médiích, především na internetu. Tuto skutečnost pochopitelně nemůže pominout ani naše fakulta a věnuje
proto velkou pozornost kvalitě formy i obsahu jak internetových
stránek, tak i těch facebookových. Přesto se vedení fakulty shodlo na vydávání periodika, které by čas od času nejen zaměstnance
a studenty, ale také širokou veřejnost, jakož i uchazeče o studium
na naší fakultě informovalo o tom nejzajímavějším a nejdůležitějším, co se na naší instituci událo.
V této souvislosti nás těší veskrze pozitivní reakce ze strany
právě potenciálních studentů OPF při akcích jako je Den otevřených dveří či různé veletrhy vzdělávání, kterých se fakulta účastní.
Zřízením časopisu Otevřeně – Poutavě – neFormálně jsme chtěli
do značné míry navázat na v minulosti Slezskou univerzitou vydávané Noviny Slezské univerzity, avšak uvědomovali jsme si
nutnost přizpůsobit jejich grafickou i obsahovou podobu časopisu současným trendům v této oblasti. Hodnocení toho, do jaké
míry se nám to podařilo či daří, ponechávám na vás. Budeme rádi,
pokud nám své připomínky k časopisu a nápady k jeho dalšímu
zlepšení sdělíte. Koneckonců se v mnoha případech na jeho obsahu sami podílíte. Rád bych tedy využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří svými texty obohatili nejen toto aktuální vydání,
ale také veškerá předchozí. Bez vaší snahy a práce by vzhledem
k omezeným personálním a finančním možnostem OPF nebylo
možné časopis v této podobě a rozsahu vydávat.
Vážení kolegové, milí studenti, přichází konec roku a s ním
období nejen plné shonu a příprav na nadcházející vánoční svátky a oslavy nového roku, ale
hlavně období klidu a pohody, vzájemného porozumění, radosti, dárků a setkávání se s blízkými a přáteli.
Dovolte mi tedy, abych Vám
za všechny, kteří se na přípravě a vydávání časopisu
Otevřeně – Poutavě – neFormálně podílejí, popřál
šťastné a veselé svátky vánoční. V novém roce 2015
přeji pevné zdraví, štěstí,
osobní a pracovní spokojenost.

Výsledky soutěže pro studenty středních
škol.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Marian Lebiedzik, proděkan
pro rozvoj a vnější vztahy
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l Představení nových kateder
Katedra ekonomie a veřejné správy
Na počátku července letošního roku prošla Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné výraznými strukturálními změnami, v jejichž rámci došlo k sloučení příbuzných kateder a vzniku zcela nových pracovišť, která přesněji odrážejí strukturu
studijních oborů, jež fakulta nabízí potenciálním zájemcům
o studium a umožňují tak lépe koordinovat nejen pedagogickou, ale také vědecko-výzkumnou činnost pracovníků podílejících se na realizaci těchto studijních oborů. Jednou z nově
vzniklých kateder je také „Katedra ekonomie a veřejné správy“,
na níž našli své nové uplatnění nejen pracovníci, kteří v minulosti působili na katedře ekonomie a katedře společenských
věd, tedy pracovištích, jež byly součástí SU OPF od jejího samotného vzniku, ale také část akademiků, kteří svůj profesní
život po roce 2001 spojili s jednou z nejmladších a také nejmenších kateder Obchodně podnikatelské fakulty, kterou byla katedra práva. Nově vzniklá katedra má v současné době 17 členů
a 5 interních doktorandů, kteří se v rámci svého doktorského
studia aktivně zapojují nejen do výukového procesu, ale také
do oblasti vědy a výzkumu, a to v závislosti na tématech svých
doktorských disertačních prací. Ze sedmnácti interních pracovníků katedry působí čtyři na pozici docenti KEVS, přičemž
jejich profesní zaměření směřuje zejména do oblasti obecné
ekonomie, trhu práce, veřejné ekonomie, makroekonomické
analýzy, integračních procesů či světové ekonomiky, šest na pozici odborných asistentů, kteří se zaměřují zejména na problematiku mezinárodní ekonomie, hospodářskou politiku, hospodářské dějiny, sociální politiku a práci či kariérové a profesní
poradenství, a sedm na pozici asistentů, jejichž profesní zaměření zabírá poměrně širokou škálu oblastí od pracovního, přes
evropské právo, k mezinárodním komparacím, regionální ekonomii až po ekonomii obecnou, tj. oblasti, které jsou plně navázány na studijní obory garantované katedrou, resp. na oblasti
umožňující studentům fakulty plně rozvinout své základy ekonomického myšlení. Výše uvedené struktura, dle mého názoru,
vytváří dobrou perspektivu dlouhodobého rozvoje jak katedry

samotné, tak jednotlivých studijních oborů. Většina asistentů
v současnosti aktivně studuje doktorský studijní program v oblasti, jež je blízká profesnímu zaměření katedry, čím se vytváří
ideální předpoklady pro jejich budoucí profesní i odborný růst
a rozvoj jejich vědecko-výzkumných aktivit. Také v případě odborných asistentů je zřejmá ambice nastartovat v nejbližších
letech habilitační řízení, díky čemuž posílí nejen svou kredibilitu v rámci akademické obce, ale také přispějí svými pedagogicko-výzkumnými aktivitami ke zkvalitnění studijních oborů
garantovaných katedrou. Za nezpochybnitelnou pak můžeme
označit také snahu všech docentů katedry ekonomie a veřejné
správy zahájit profesorská řízení a odstranit tak jeden z mála
nedostatků, s nímž se KEVS v současné době potýká a tím je
právě absence akademického pracovníka či pracovníků působících na pozici profesora katedry. Jak je i z výše uvedeného
zřejmé, existence katedry ekonomie a veřejné správy je úzce
spjata jak se zabezpečením výuky základních ekonomických
disciplín, čímž poměrně zásadně ovlivňuje kvalitu ekonomického myšlení našich posluchačů, tak, díky odborné profilaci
svých pracovníků, s garancí studijních oborů „Evropská integrace“, „Sociální management“ a „Veřejná ekonomika a správa“. Dá se tedy říci, že hlavním cílem nově vzniklé katedry je vychovat erudované odborníky, kteří mají nejen odpovídající znalostmi teoretické ekonomie, ale jsou také schopni pohybovat se
a pracovat ve strukturách Evropské unie, veřejném sektoru či
nestátní neziskové sféře. V oblasti vědecko-výzkumných aktivit
pracovníci katedry působí či v minulosti působili v pozici řešitelů a spoluřešitelů celé řady externích i interních grantů a projektů, jejichž výstupy přispěly nejen k jejich odbornému růstu,
ale také ke zkvalitnění vlastního výukového procesu. Zejména
v posledních letech pak výrazně vzrostla aktivita členů katedry
v oblasti aktivního vystupování na mezinárodních vědeckých
konferencích a publikování v odborných časopisech a monografiích nejen evropského, ale také světového významu. Pracovníci katedry tak v minulosti aktivně vystoupili na vědeckých
konferencích v Austrálii, Chile, Mexiku, Spojených arabských
emirátech, Thajsku, Indonésii, Francii, Itálii, Velké Británii,
Litvě či Turecku. Katedra samotná se pak již pátým rokem spolupodílí s katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na pořádání mezinárodní konference „Hospodářská politika v zemích
Evropské unie“, jejíž poslední ročník se, právě pod organizační
záštitou KEVS, uskutečnil v září tohoto roku, a to za účasti guvernéra ČNB Miroslava Singera, personálního ředitele firmy
Hyundai Jaromíra Radkovského a ředitele Transparency International Davida Ondračky. Jak je z výše uvedeného zřejmé,
nově vzniklá katedra stojí na pevných základech a dá se předpokládat, že i v budoucnu by měla tvořit jeden z nosných pilířů,
na nichž bude postaven systém vysokoškolského vzdělávání
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
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Katedra financí a účetnictví
Katedra financí a účetnictví v čele
s prof. Danielem Stavárkem je týmem
akademiků, vyučujících a výzkumných
pracovníků, kteří poskytují studentům
komplexní vzdělání z oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daní. Katedra studentům nabízí širokou paletu
předmětů orientovaných do oblastí financí, peněžní teorie a měnové politiky,
bankovnictví, platebního a zúčtovacího
styku, pojišťovnictví, veřejných financí,
firemních financí, finančních trhů, mezinárodních financí, finančního a účetního poradenství, rovněž v oblasti účetního a daňového práva, mezinárodního

účetnictví, auditu, nákladového a manažerského účetnictví a daňové evidence.
Mnohé odborné předměty je možné studovat také v angličtině. Pro zvýšení propojenosti teoretických poznatků s praxí
je výuka pravidelně obohacována přednáškami a workshopy s významnými
odborníky z praxe z tuzemska i zahraničí.
Členové katedry vyučují ve všech typech
studijních programů (bakalářských, ma
gisterských, doktorských) a působí i na
jiných vysokých školách, včetně zahraničních. Výzkumná činnost je na katedře financí a účetnictví rozvíjena nejen
v úzké spolupráci s dalšími vysokými

školami v České republice i v zahraničí,
ale i se studenty, např. v rámci Studentské grantové soutěže SU. Zájemci z řad
studentů mají také možnost zapojit se
do vědecké práce jako pomocné vědecké
síly nebo asistenti v rámci vědeckých projektů. Hlavním mottem katedry je osobní
přístup a úzký vztah pedagogů katedry
financí a účetnictví a studentů. Katedra
pravidelně organizuje soutěže pro studenty a absolventy, jakož i neformální
setkání s členy katedry mimo fakultu.
S jednotlivými členy a aktivitami katedry
je možné se blíže seznámit na webových
(http://kfi.rs.opf.slu.cz/) a Facebookových stránkách (www.facebook.com/
groups/301764769708).

Katedra ekonomie informatiky a matematiky

zajišťovat garanci studijního programu „Systémové inženýrství a informatika“ (SII) s oborem „Manažerská informatika“ (MI), výuku informatických a matematických předmětů
zařazených do MI a jiných studijních programů a oborů na
SU OPF a realizovat uznávanou vědeckou činnost. V oblasti
vědy a výzkumu je KINM zaměřena zejména na informační
systémy ve vazbě na podnikovou praxi, modelování a simulace ekonomických systémů, programování, elektronické podnikání, tvorbu moderních webových aplikací, aplikovanou
matematiku se zaměřením na matematické programování
v podmínkách neurčitosti (aplikace stochastických a fuzzy
přístupů), analýzu časových řad, vícekriteriální rozhodování
(Analytický hierarchický proces - AHP), metody umělé inteligence (genetické algoritmy a neuronové sítě) a jejich aplikace v systémech a procesech řízení vztahů se zákazníky CRM
(Customer Relationship Management) zejména, nikoliv vý-

Katedra informatiky a matematiky (KINM) vznikla jako
jedna z pěti kateder 1. 7. 2014 sloučením „Katedry informatiky“ a „Katedry matematických metod v ekonomii“ na základě restrukturalizace Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (SU OPF), jejímž cílem
bylo zefektivnění a zkvalitnění pedagogické, vědecké, odborné, odborně-populární a dalších činností typických pro daný
typ univerzity resp. fakulty. Jedním z významných pozitiv
vzniku KINM byla podpora rozšíření vědecké kapacity katedry, kdy v současné době působí na katedře 1 profesor na
plný úvazek, 1 profesor jako externí pracovník, dva docenti
na plné úvazky, 8 odborných asistentů s vědeckou hodností
Ph.D. a 3 asistenti. Jedním z primárních úkolů vedení KINM
je podpora kariérního růstu jednotlivých pracovníků s cílem
zajistit ve vztahu k přirozenému vývoji takovou strukturu
katedry, která bude z personálního hlediska schopna nadále
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hradně, v oblasti malého a středního podnikání. Výše uvedené oblasti vědecké činnosti jsou plně v souladu s oborem MI,
v rámci kterého je na bakalářském stupni studia absolvent
prioritně připravován k praktickému uplatnění na středním
a nižším stupni řízení v malých a středních organizacích se
zaměřením na informační systémy a informační a komunikační technologie (ICT), a to jak v podnikatelském sektoru,
tak v neziskových organizacích i veřejné správě. V rámci ekonomické specializace dále absolvent získá základní znalosti
z mikro/makroekonomie, marketingu a managementu, ale
profesně se dotkne také oblasti sociálních věd, personalistiky, obchodního práva, fungování veřejné správy, neziskových organizací apod. V navazujícím magisterském stupni
získá absolvent všechny předpoklady pro koncipování a řízení malých, středních i velkých firem a organizací, dokáže
vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů a postupně se může vypracovat
na konzultanta případně auditora
v oblasti informačních systémů. Je
připravován pro provoz systémů
řízení z pohledu managementu
firmy a zvládnutí manažerských
aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového řízení. Snahou KINM je
další podpora studentů zejména
v podobě možnosti získání některých v dnešní době profesně důležitých certifikátů, které u nich podpoří jejich konkurenceschopnost
na trhu práce. Vedle automaticky
vydávaného Diploma Supplement

Label, tedy dodatku k vysokoškolskému diplomu, potvrzující
skutečně vystudovaný obor, je to například Oracle Academy,
Cisco Network Academy a další. Ve všech výše uvedených
i dalších oblastech má KINM dostatečnou perspektivu, kterou hodlá naplňovat v souladu s dlouhodobou strategií korespondující s vývojem a potřebami SU OPF a zaměřovat se na
neustále zkvalitňování pedagogické činnosti úzce vázané na
praxi a potřeby trhu práce, rozvoj vědecké činnosti v podobě
účasti na konferencích a vědeckých a odborně zaměřených
akcích a publikací ve sbornících a časopisech s adekvátním
vědeckým kreditem, činnosti propojení pedagogické, odborné a vědecké oblasti plynoucí z členství SU OPF například
v IT Clusteru a v neposlední řadě je úkolem KINM soustředit
se na popularizaci oboru MI mezi studenty středních škol
i širokou veřejností.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Katedra podnikové ekonomiky a ma
nagementu vznikla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2014
a vyprofilovala se z Katedry managementu a podnikání, Katedry logistiky,
Ka
te
dry marketingu a Katedry práva.
Současná podoba Katedry podnikové
ekonomiky a managementu je základním kamenem fakulty garantujícím bakalářský a magisterský studijní program
Ekonomika a management s obory Ekonomika podnikání v obchodě a službách,
Marketing a management. Katedra se
také významně podílí na výuce v doktorském studijním programu Podniková
ekonomika a management.
Katedra je tvořena stěžejními součástmi, které vznikly již v počátcích za
ložení fakulty a staly se jedním ze základních součástí struktury SU OPF,

které zajišťují výuku předmětů ve všech
studijních programech, ale také výuku
předmětů, jež jsou dle profilu absolventa
úzce specializovány. Vznik Katedry managementu a podnikání se datuje k roku
1994, kdy se stala samostatnou a stálou
součástí OPF. Katedra marketingu působila na OPF od jejího počátku (v letech
1992/1993 a 1993/1994 přechodně jako
Katedra marketingu a managementu).
Vznik Katedry práva je datován k roku
2001 a věnovala se výuce právních disciplín v oblasti systému práva českého,
mezinárodního i komunitárního.
Katedru podnikové ekonomiky a managementu tvoří tým dvaceti vysoce erudovaných pracovníků a dvou interních
doktorandů, jejich skladba odpovídá potřebám kvalifikační struktury a odborného zaměření reflektující aktuální potřeby
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trhu. Pracovníci se podílejí na realizaci
vědecko-výzkumné činnosti, odborném
publikování v impaktovaných, recenzo
vaných časopisech a své výstupy pravidelně prezentují na mezinárodních
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i tu
zemských vědeckých konferencích
a podílejí se na zpracování monografií,
vysokoškolských učebnic a učebních textů. Katedra rozvíjí spolupráci se zahraničními i tuzemskými vysokými školami
v oblasti výzkumné činnosti dále participuje a kooperuje s podnikatelskými
subjekty, jejíž výstupy jsou pak viditelné
v praktickém uplatnění prostřednictvím
bakalářských a diplomových prací.

Široká paleta nabízených předmětů (vyučovány i v anglickém jazyce) je
orientována do oblastí podnikové ekonomiky, managementu, personalistiky,
projektového managementu, dopravní
i distribuční logistiky, marketingu a rovněž oblasti obchodního práva, zakládání
podniku a investování. Vyučované předměty respektují komplexní systémový
vztah k problematice z pohledu infor-

mačního, aplikovatelného, rozhodovacího a funkčního. Variace předmětů se
etablovala s ohledem na získání potřebné sumy vědomostí a faktografických
poznatků využitelných v manažerských
pozicích absolventů středního i vrcholového managementu budoucích zaměstnavatelů stejně jako v případě vedení
vlastních podnikatelských aktivit v soukromém podnikání.

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

a Hotelnictví. Mezi předměty těchto oborů patří např. Cestovní ruch, Geografie cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu, Gastronomie a speciální servis, Technický
úsek a údržba hotelu, Lázeňství, Hygiena a výživa. Jazykové
a komunikační kompetence patří k nejdůležitějším schopnostem našeho absolventa. Katedra zajišťuje výuku základních i pokročilých kurzů německého a anglického jazyka,
dále profesní němčiny a angličtiny apod. Katedra organizuje
a obsluhuje také sportovní kurzy, outdoorové aktivity studentů a další animační programy. Praktické schopnosti si
můžou studenti rozvíjet v moderním Gastrocentru. Praxe
katedra zajišťuje v partnerské síti cestovních kanceláří a hotelů. Rozvíjí se úzká spolupráce s lázněmi Darkov v Karviné. Vědecko-výzkumná a publikační činnost členů katedry
je důležitou součástí rozvoje katedry. Katedra spolupracuje
s univerzitami u nás i v zahraničí, např. na Slovensku, Polsku, Turecku, Španělsku, Velké Británii, Rakousku a Bulharsku. Členové katedry publikují v recenzovaných vědeckých domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných
sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí
se na zpracování vysokoškolských studijních opor apod.
Členové katedry jsou členy edičních rad odborných a vědeckých časopisů, např.: Ekonomická revue cestovního ruchu (Slovensko), European Journal of Tourism Hospitality
and Recreation (Portugalsko) Nowe Problemy Turystyki
(Polsko) a jiných. Katedra se významnou měrou podílí na
vydávání časopisu Current Issues of Toursim
Research, jehož vydavateli jsou STS Science
Center London a East European Development
Agency. Prostřednictvím katedry cestovního
ruchu se fakulta stala členem Asociace hotelů
a restaurací ČR. Členové katedry spolupracují
s Českou marketingovou společností v Ostravě a s komisí pro cestovní ruch Magistrátu
města Karviné. Katedra cestovního ruchu
a volnočasových aktivit patří co do počtu studentů k nejatraktivnějším studijním oborům
na fakultě. Studenti dlouhodobě hodnotí obor
jako vysoce atraktivní, zejména z důvodu vysoké uplatnitelnosti v praxi a dále z důvodu, že
specializované odborné školy (hotelové školy, VOŠ orientované na cestovní ruch apod.).
V tomto oboru shledávají kontinuitu svého
vzdělávání.

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit je
pokračováním vzdělávání odborníků cestovního ruchu,
hotelnictví a lázeňství, které započalo v Karviné v r. 1994.
Po restrukturalizaci SU OPF se stává z třech dílčích jednotek.
Na jedné straně existuje skupina odborníků z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Tato skupina zabezpečuje výuku odborných předmětů oboru Hotelnictví a zabezpečuje odborné praxe. Tato skupina intenzivně vědecky komunikuje
s komunitou odborníků v cestovním ruchu, nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Část těchto odborníků se věnuje
praktickým předmětům a praktické výuce, která vrcholí gastronomickým centrem. Druhá skupina odborníků se věnuje
cizím jazykům a interkulturální komunikaci. Výuka se soustřeďuje zejména na výuku anglického a německého jazyka
a předmětům v rámci výměnných programů Erasmus. Třetí
skupina odborníků se věnuje tělovýchovným, rekreačním
a volnočasovým aktivitám. K nejvíce populárním aktivitám
patří zejména outdoorové kurzy pro studenty, např. lyžařské, vodácké, turistické a jiné. Katedra cestovního ruchu
a volnočasových aktivit v současné době garantuje v rámci
bakalářského studijního programu Ekonomika a management, bakalářský studijní obor Ekonomika cestovního ruchu. V rámci bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismu, katedra garantuje obor Hotelnictví. Tyto obory jsou vyučovány v prezenční formě. Katedra se
věnuje výuce předmětů oboru Ekonomika cestovního ruchu
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Z dění na fakultě

Všichni si určitě povzdychneme, když zavzpomínáme na nedávno minulé prázdninové období. Začal nový
akademický rok, který s sebou přináší nejen období stresu a nervozity ze zkoušek, ať už přijímacích, průběžných
či závěrečných. V průběhu akademického roku na nás však čeká také řada zajímavých událostí, alespoň pár zajímavých akcí bychom si chtěli připomenout na následujících stránkách.

Volba nového rektora Slezské univerzity

Novým rektorem Slezské univerzity v Opavě byl v úterý 18. listopadu 2014 zvolen doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který doposud
zastává funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity.
V prvním kole s počtem 12 hlasů tak
rozhodl na svém úterním zasedání Akademický senát Slezské univerzity. Pro druhého
kandidáta prof. RNDr. Miroslava Engliše,
DrSc., současného prorektora pro vědu
a zahraniční styky Slezské univerzity hlasovalo 10 senátorů. Jedná se o nejtěsnější
možný poměr 12:10 ve prospěch stávajícího děkana Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
Podle oficiálního sdělení předsedy volební komise RNDr. Vladimíra Sedláře,
CSc., všech dvaadvacet senátorů provedlo
volbu řádně a všech 22 hlasovacích lístků
bylo platných.
Nového úřadu by se měl doc. Tuleja ujmout od 1. března 2015. Předtím však musí Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zaslat návrh Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v zákonem daném procesu jej musí do funkce jmenovat prezident České republiky.

Imatrikulace

Slavnostní Imatrikulace nových posluchačů bakalářského studia se konala 25. září ve Velkém sále
fakulty. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo na šest set studentů prezenční formy studia, kteří
složili slib a podpisem na imatrikulační list stvrdili, že ho budou naplňovat, tak aby na ně byla jejich
Alma mater hrdá. Studium v Karviné mladé přitahuje, což je zjištění příjemné, a současně zavazující. „Obojí se snažíme vnímat jak očima nové příchozích studentů, tak těmi vlastními,“ oslovil shromážděné ještě před zahájením slavnostního aktu vedoucí oddělení studijních a sociálních záležitostí
PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. „Ve srovnání s mými studentskými lety, kdy neúspěch při jediné dílčí zkoušce
mohl a v řadě případů též znamenal konec studia, je kreditový systém mnohem liberálnější. Nenechejte
se ale ukolébat zdánlivým pocitem, že se v něm dlouho nic neděje,“ vyzval posluchače k systematické
práci a rozumnému rozložení plnění studijních povinností. „Mohu přidat ujištění, že vedení fakulty je
rozhodnuto udělat ze strany pedagogů maximum, abyste všechny nástrahy bakalářského studia zdárně
překonali,“ uzavřel.
Ke studiu na fakultě, a to včetně kombinované formy studia, bylo pro akademický rok 2014 –2015
zapsáno 950 studentů. K nim se řadí 432 jejich zkušenějších kolegů, kteří zahájili výuku v navazujícím
magisterském studiu. Odpovědný přístup k plnění hned prvních studijních povinností pak posluchačům
doporučil i děkan doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., po jehož hlavním vystoupení vyslovil rektor Slezské
univerzity v Opavě souhlas s vykonáním slibu. Po jeho přečtení a přísaze „SPONDEO AC POLLICEOR“
byli studenti přijati do akademické obce fakulty. Celkem složilo slib 143 studentů oborů Marketing a management, 105 studentů oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách, 49 studentů oboru Účetnictví
a daně, 30 studentů oboru Bankovnictví, 14 studentů oboru Evropská integrace, 52 studentů oboru Sociální management, 51 studentů oboru Veřejná ekonomika a správa, 35 studentů oboru Manažerská
informatika a 125 studentů oboru Hotelnictví realizovaných ve čtyřech na OPF akreditovaných studijních programech, jimiž jsou Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové
inženýrství a informatika a Gastronomie, hotelnictví a turismus.
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Slavnostní zahájení akademického roku
Slavnostní zahájení nového akade
mického roku 2014/2015 se konalo
30. září v prostorách opavského kostela
sv. Václava. Organizačně jej připravil Matematický ústav, jenž si tímto připomněl
15 let samostatnosti v rámci struktury
univerzity v podobě vysokoškolského
ústavu. Slavnostního zasedání se zúčastnili členové všech univerzitních součástí
a pracovišť, hosté zastupující veřejnou
správu a samosprávu i univerzity na obou
stranách česko-polské hranice. Ve svém
úvodním projevu označil zahájený akademický rok rektor Slezské univerzity
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., jako rok,
ve kterém čeká akademickou obec řada
změn a nových skutečností. Zdůraznil,
že za několik málo dnů proběhne volba

kandidáta na funkci rektora univerzity,
v horizontu několika málo měsíců mohou
akademici očekávat po léta připravovanou novelu vysokoškolského zákona, která patrně zcela změní způsob akreditace
studijních programů, a že se
ke svému konci blíží stávající
programové období evropských projektů. „Na všechny tyto změny bude muset
Slezská univerzita a její nové
vedení zareagovat,“ upozornil mimo jiné rektor Žáček.
U této slavnostní příležitosti
byla předána ocenění zaměstnancům Slezské univerzity a pokřtěna kniha Rozdělování sociálních nerovností

Na fakultě přednášela Magda Vašáryová

pod patronací státu, na jejímž vzniku se
podílely Fakulta veřejných politik a Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.
Na závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur, zazpívaná Komorním pěveckým sborem Slezské univerzity.

kterou osobně poznala a která je představitelkou určitého rodinného klanu diplomatů. Jako znepokojující označila Magda
Vášáryová fakt, že řada dodnes aktivních velvyslanců získala
své vzdělání při studiu na komunistické diplomatické škole
v Moskvě za doby před listopadem 1989. I když se bývalý ministr zahraničí Zielienec těchto „odborníků“ zbavil, dnes už
zase pracují jak na českých, tak slovenských ministerstvech a
dokonce působí i jako komisaři v bruselské centrále Evropské
unie. „Já si myslím, že toto je určité nebezpečí, že ze strategického hlediska je
otázka, zda je to dobře,“ řekla bývalá
velvyslankyně a hned dodala, že jako
současný politik si může takové prohlášení dovolit, kdyby však byla stále
v diplomatických službách, dovolit by si
to nikdy nesměla. V závěru pak oslovila
Magda Vášáryová ty, kteří si na diplomatickou kariéru myslí. „Pokud chcete
v diplomacii pracovat, musíte si nejprve
položit několik strategických otázek:
chcete žít každé čtyři roky jinde? Po třiceti, čtyřiceti letech takového života
ztrácíte své kořeny a stáváte se cizincem ve své zemi,“ naznačila první vážné rozhodnutí dnešní politička. Za velké dilema
pak označila rozhodování ženy – není prý jednoduché najít si
manžela, který bude snášet toto neustálé stěhování a navíc se
starat o děti a další věci, nehledě na to, že jako manžel diplomatky v cizí zemi nebude moci pracovat. „Musíte si položit
otázku, zda budete mít rádi ty cizí lidi, kteří často umí být velmi
nepříjemní, ve chvíli, kdy si myslíte, že už vše znáte a víte, vás
zpravidla někdo něčím překvapí, nebo si musíte uvědomit, že
vaše děti budou dospívat každé v jiné zemi,“ shrnula některá
negativa diplomacie Magda Vášáryová. V následném rozhovoru pro studentskou televizi OPF TV se Magdalena Vašáryová
svěřila, že ani pro ni nebyla diplomacie tím vysněným povoláním a že proto raději odešla z diplomatických služeb do politiky.

Se svými zkušenostmi z politiky i diplomacie, ale také
s moudrostí života se podělila se studenty Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Magdalena
Vášáryová. Její přednáška měla název Diplomácia, vysnené povolanie? Na akademické půdě uvítal hosta osobně děkan Pavel
Tuleja. Hned v úvodu Magdalena Vašáryová poděkovala za to,
že byla pozvána právě na ekonomicky
zaměřenou fakultu, protože právě ekonomické a také právnické vzdělání je
podle ní základem pro dobrého reprezentanta státu v zahraničí. „Jestli mi
něco při práci ve Vídni, kam jsem byla
poslána prezidentem Havlem, chybělo,
tak to bylo právě ekonomické vzdělání,“
svěřila se diplomatka, která vystudovala
sociologii s tím, že druhou věcí, kterou
postrádala ve svém vzdělání, bylo právo.
V následné přednášce vysvětlila původ
a důvody, ale nebezpečnost instituce
velvyslance, kde jako klíčový pojem vidí
slovo důvěra. Upozornila, že velvyslanec je pouze státní úředník, který má za povinnost jednat a zastupovat svůj stát a prezidenta. „Důležité je umět se chovat a dokázat vyslechnout svého
partnera, není zde místo pro nikoho, komu čouhá sláma z bot.
Být slušným a dobře vychovaným člověkem je jeden ze základů,“ konstatovala mimo jiné diplomatka, která také upozornila
na nezbytnost znalosti jazyků, pro evropskou diplomacii alespoň dva, a odolnost vůči nekonečnému papírování. Vzpomenula některé své zážitky, kdy došlo právě z důvodu slovního vyjádření k problémům. „Diplomat je řízen ministrem zahraničí
a nad ním jsou politici,“ upozornila na fakt, že ani velvyslanec
si nemůže dovolit vlastní vyjádření, ale musí vše konzultovat.
Ve druhé části přednášky zavzpomínala Magdalena Vášáryová na některá světová diplomatická esa, na studenty vytáhla až
nečekaně humorné historky např. s Madeleine Albrightovou,
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Mezinárodní vědecká konference
za účasti guvernéra České národní banky
Ve dnech 16. až 18. září 2014 pro
běhl v hotelu Beltine Forest na Ostravici již XII. ročník mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika
v členských zemích EU, kterou pořádala katedra ekonomie a veřejné správy
ve spolupráci s katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
Ostrava a za finančního přispění Moravskoslezského kraje. Tato konference
si stačila získat během několika let své
existence značné renomé v ostré konkurenci podobných konferencí a dnes
se řadí mezi prestižní akce konané na
území Česka, navíc s mezinárodní účastí. Pokud bychom se měli zamyslet nad
smyslem pořádání vědeckých konferencí, je dobré zmínit, že slouží nejen
k prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti pracovníků a studentů doktorského studia ekonomických fakult,
neméně důležitá je také tzv. sociálně-společenská dimenze, kdy účastníci
konference navazují nové kontakty či
dokonce přátelství, mnohdy i na celý
život. Prostředí wellness hotelu nabí-

zelo kromě konferenčních prostor také
možnosti odpočinku a regenerace po
náročném programu.
Bohatý program celé konference zahájil svým proslovem děkan doc. Pavel
Tuleja. Poté následovalo plenární zasedání s opravdu exkluzivními hlavními
řečníky – se svými příspěvky vystoupili
guvernér ČNB Miroslav Singer, ředitel Transparency International David
Ondráčka a ředitel lidských zdrojů
Hyundai Motor Czech Republic s. r. o.
Jaromír Radkovský. Jako první vystoupil se svým příspěvkem Miroslav Singer,
jenž analyzoval vývoj české ekonomiky
v uplynulých letech a poté zodpověděl
celou řadu zajímavých dotazů z pléna.
David Ondráčka se zase zamýšlel nad
problematikou korupce, a to jak v českém, tak i celosvětovém kontextu. To
Jaromír Radkovský přednesl pohled významného exportéra na opatření ČNB
z konce roku 2013, jež mělo za následek
oslabení kurzu české koruny vůči euru.
Konference pokračovala druhý den,
kdy probíhala diskuze ve třech paralelních sekcích dle zaměření příspěvků.
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Mezi hlavní témata, nad kterými se vedla živá diskuze, patřily měnová politika
v členských zemích EU, vývoj veřejných
financí, regionální disparity a politika
soudržnosti EU či problémy trhu práce
v členských zemích EU. Výzkumníci tak
získali tolik potřebnou zpětnou vazbu,
ať již pozitivní či negativní, která jim
pomůže zkvalitnit jejich další výzkum.
Nutno podotknout, že konference
se nesla ve velmi příjemné atmosféře
a nelze opomenout ani exkluzivní výhled na Lysou horu, který možná nejednoho účastníka inspiroval k myšlence,
že věda a výzkum jsou sice nesmírně důležité pro rozvoj společnosti, nicméně
bychom neměli zapomínat také na to,
že po odpovídajícím pracovním výkonu
je zapotřebí i odpočinku od duševní činnosti, pokud možno v přírodě.
Celá konference byla zakončena
spektakulárním ohňostrojem a všichni
účastníci konference se již těší na další
ročník, který se bude konat opět v září
roku 2015 zatím v blíže neurčené lokalitě. Vybrané příspěvky v angličtině
budou po úspěšném recenzním řízení
zařazeny do tištěného sborníku, který
bude evidován ve světově uznávané databázi Web of Science.
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VII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků
Již po sedmé se v pátek 7. listopadu 2014 uskutečnila na
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Mezinárodní
konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.
Její význam byl umocněn tím, že se konala v roce, kdy si
připomínáme 10 let získání akreditace doktorského studia
ve studijním oboru Podniková ekonomika a management.
Záštitu nad konferencí přijal děkan fakulty doc. Ing. Pavel
Tuleja, Ph.D., který také konferenci zahájil. V plenárním zasedání vystoupil s úvodním referátem „Doktorské studium
dnes a zítra“ prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., vedoucí Ústavu
doktorských studií a garant studijního oboru.
Připomněl nejprve souhrnně výsledky doktorského studia v minulém desetiletí. Do studia bylo přijato již 266 studentů, studium ukončilo a doktorský titul Ph.D. získalo 49
studentů, v letošním roce to bylo 12 studentů. V současné
době u nás studuje 75 doktorandů, z toho 10 v prezenční formě, ostatní ve formě kombinované, tj. při zaměstnání. V další části svého vystoupení pak prezentoval výsledky šetření
Doktorandi 2014, které k problematice doktorského studia
provedlo v letošním roce Ministerstvo školství, tělovýchovy
a mládeže. Zajímavé a poutavou formou znázorněné výstupy
šetření v celém rozsahu jsou k dispozici na webovské stránce ministerstva http://kredo.reformy-msmt.cz/doktorandi-2014. Na závěr vystoupení představil závěry Akreditační
komise k hodnocení doktorského studia v ČR, které bylo

provedeno v letech 2010–2013 na všech vysokých školách.
Cílem studia v doktorském programu není jen získávání vědomostí, které se dají jednoduše využít v praktickém životě,
doktorský program nemůže ani nahradit profesní vzdělávání, kterého je třeba k výkonu povolání mimo sféru výzkumu
a vysokého školství. Posláním doktorského programu je
náročná individuální vědecká příprava s důrazem na metodologii vědy a schopnost realizace základního výzkumu.
Samotné studium se musí odehrávat ve vědecky stimulujícím prostředí, student musí být od začátku členem výzkumného týmu a být v úzkém kontaktu se svým školitelem.

Klíčem ke kvalitě je tedy úzké propojení doktorského studijního programu s výzkumnou činností instituce, jež je profilovaná a dlouhodobě koncepčně budovaná, opírá se o významné osobnosti daného oboru a má kvalitní zahraniční
vědeckou spolupráci.

Plenární zasedání bylo ukončeno představením města
Karviná, které provedli poutavou formou studenti bakalářského studijního oboru Hotelnictví naší fakulty.
Na plenární zasedání navázalo v 6 odborných sekcích,
které garantovali docenti naší fakulty, a to Bankovnictví,
Finance a účetnictví, Evropská integrace, Podnikání a ma
nagement, Lidské zdroje a Podnikání a marketing. Celodenní jednání bylo ukončeno tradičním rautem v prostorách
naší menzy.
Na konferenci, která probíhala v češtině, slovenštině
a angličtině, se přihlásilo celkem 53 účastníků. Kromě naší
univerzity byli zastoupeni studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého vysokého učení v Praze, Masarykovy
univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, z Univerzity Pardubice a z České
zemědělské univerzity v Praze. Ze Slovenska se již tradičně
zúčastnili studenti z Ekonomické univerzity v Bratislavě,
z Univerzity Komenského v Bratislavě, z Prešovské univerzity v Prešově, z Technické univerzity v Košicích a ze Slovenské zemědělské univerzity v Nitře. Z konference bude vydán
sborník, který obdrží všichni účastníci.
Konference ukázala hlavní směry, kterými se zejména
doktorský výzkum na fakultách ubírá, přispěla k výměně
zkušeností a navázání dalších odborných i osobních kontaktů mezi účastníky. Příští ročník konference je opět naplánován tradičně na počátek listopadu 2015.
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l Studium v zahraničí
Vysoké školy vstoupily do nové etapy evropského programu Erasmus
nazvané Erasmus Plus 2014–2020
Od nového akademickém roce 2014/2015 byla zahájena
nová etapa programu Erasmus, která přinesla mnoho změn.
Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné
přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020.
Slezská univerzita v Opavě se stala držitelem platné
listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání
(Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) i pro další
období, což jí umožňuje i nadále participovat v projektech
programu Erasmus Plus. Nejrozšířenějších a s největším
počtem účastníků jsou projekty mobility v oblasti vzdělávání
dospělých – tedy mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj
osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty
v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu
rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.
Podporované aktivity:
• Mobility studentů: studijní pobyt, praktická stáž
• Mobility zaměstnanců: výukové pobyty, školení
Pro studenty vysokých škol je zde možnost využití 12
tzv. Erasmus měsíců na studijní pobyt nebo praxi. Druh za-

hraničního pobytu lze kombinovat (např. 4 měsíce studia +
4 měsíce dalšího studia + 2 měsíce praxe + 2 měsíce praxe
apod.).
Oproti předchozím etapám:
• student může výjezd realizovat opakovaně a tak průběžně čerpat přidělené měsíce,
• pro každý stupeň studia je znovu přidělováno 12 Erasmus měsíců (Bc.12 měsíců, Mag. 12 měsíců, Ph.D. 12
měsíců),
• nejkratší doba studia jsou 3 měsíce,
• nejkratší doba praxe jsou 2 měsíce,
• studenti budou před pobytem absolvovat on-line přípravný jazykový kurz.
Akademický rok 2014/2015 je prvním rokem nové etapy.
Obchodně podnikatelská fakulta vyslala v zimním semestru
42 studentů na studium a 4 studenty na praxi. Stalo se pravidlem, že oddělení zahraničních styků vypisuje konkurz
na obsazení zahraničních pobytů jak studijních, tak praxe
vždy na začátku letního semestru. Nabídka je určena studentům na všech stupních studia i všech forem studia tj. i kombinovaného. Tedy začátkem března 2015 bude vypsán konkurz
na zahraniční pobyty v akademickém roce 2015/2016.
Bc. Alena Rusinová

Slezská univerzita v Opavě obdržela certifikát za úspěšnou realizaci Erasmu v letech 2007-2013.
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Učitelská mobilita

V zimním semestru 2014/2015 vyjelo z naší Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyučovat na zahraniční partnerské školy celkem 7 akademických pracovníků a 1 zaměstnanec se zúčastnil školení. Recipročně jsme na fakultě přijali 3 zahraniční lektory z Maďarska, Finska a Nizozemí. Výuka proběhla na Katedře podnikové ekonomiky a managementu a na Katedře financí a účetnictví.
ARI STENROOS Z FINSKA
V říjnu přednášel na Katedře podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na téma
Project Management in Finland pan Ari Stenroos, Karelia
University of Applied Sciences, Joensuu, Finland, který patří
k našim pravidelným hostujícím lektorům. Finská univerzita je
dlouholetým partnerem naší fakulty, se kterou realizujeme nejen mobility, ale připravujeme společné projekty v rámci výuky.

ROEL RIETBERG Z NIZOZEMÍ
Na fakultě jsme přivítali pana Roela Rietberga z partnerské Saxion university of Applied Sciences, Nizozemí, který byl
pozván, aby v rámci projektu OP VK Inovace studijních programů SU OPF, ve dnech 12. - 15. října na fakultě přednášel
na téma Three dark sides of internet-economical, cognitive
and culture issues.

GÁBOR DÁVID KISS Z MAĎARSKA
Dr. Gábor Dávid KISS PhD z University of Szeged se na dobu zimního semestru stal členem Katedry financí a účetnictví,
kde vyučuje předmět International Business Finance. Požádali jsme ho o krátký rozhovor, který Vám ted přinášíme.
Could you introduce yourself?
My name is Dr. Gábor Dávid KISS PhD from the University of Szeged, where I am teaching lectures like International
Finance, Investments II, Corporate Finance in Hungarian
and English since 2007. I have got my PhD in Economics
in the subject of contagion and divergences in CEE-3 stock,
bond and currency markets - some theory about market interactions and even more Matlab programing. I have a wife
who is a biologist, dealing with plants, DNA and natural
science.
What are your professional plans for the future?
I have a constant curiosity in the subject of monetary
policy and its impact on currency markets, a journal article on this field is my medium-term objective. I like keeping
seminars and lectures until is connected to my research in
terests. University of Szeged provides a constant flow of
achievements on the field of natural and social sciences what
is good for creativity.
Why have you chosen School of Business Administration in
Karvina?
I have read the works of Prof. Daniel Stavarek when I was
a PhD student and his research inspired me to focus in cur
rency markets many times. Later I presented my papers in
the last three International Conferences on Finance and Banking, and we made an Erasmus contract as well. Some teaching, administrative and student mobility happened in this
field as well, so it is a fruitful contact.
What kind of stay are you carrying out here?
I have got a 3 month Campus Hungary grant to write an
international publication, so this is my main duty here next
to keeping International Business Finance for local MA and
Erasmus students.

Your lessons are mainly aimed at international students, how
do you assess the cooperation with them?
Many common programmes were organized so it is quite
easy to cooperate with them. We are living on the same cor
ridor in the dormitory as well.
Another difference in comparison with the study of the University of Szeged?
Now I have only one lecture in a week, so I can focus much
more on research. And I can use English in my daily routine
as well.
How do you spend leisure time in Karvina?
I brought my bicycle here, so I made bike tours around
Karvina - to Český Těšín, to Moravka, to Opava. It is really
nice to run in the Parks around Darkov Spa and with the
Erasmus people we visited in Kroměříž, Brno and Radegast
Brewery (many thanks to Radim Dolák, Jana Šimáková for
organizing these).
What is your impression of our region?
There are wonderful
roads and beautiful nature
with smooth terrain. People
are helpful even if you do not
speak Czech language and
things are working.
What would you like to tell to
our students?
“The language of international science is bad English”
by the quote, so do not be shy
to use it.
Thank you for your answers.
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Zahraniční stáže

Studentka doktorského studia Mgr. Ing. Kateřina Szalayová byla v rámci Rozvojových programů
vyslána na jednoměsíční stáž (05. 03 – 05. 04. 2014) do Ruska na St. Petersburg University
of Economics and Finance.
PETROHRADSKÉ MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ FÓRUM SE STALO NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
SVĚTOVOU UDÁLOSTÍ ROKU
Tento rok se v Petrohradu uskutečnil Summit energetických společností
na téma nafto-plynárenství, které je motorem nastávajících proměn světové ekonomiky. Prezident Ruska Vladimír Putin ve své zahajovací řeči uvedl, že podle
jeho názoru Rusko hraje osobitou roli v rozvoji energetických komplexů ve vektoru Evropa a země ATR - asijsko tichooceánského regionu, a celkově ve světové
energetice tím, že na mezinárodní trh nabízí veliké zdroje energetických surovin, určené na udržení vyváženosti nabídky a poptávky.
S příspěvkem dále vystoupil prezident a předseda představenstva akciové
společnosti Rosněft Igor Sečin. V následující diskusi pak vystoupili představitelé velkých světových energetických společností. Prezident společnosti Exxon
Mobil Explpration Company, Steven Greenly uvedl, že jednou z klíčových otázek
zůstává otázka energetické bezpečnosti. Stabilita energetiky je také stabilitou
světové ekonomiky. Energetické suroviny jsou základní potravinou světové ekonomiky. Podle jeho odhadů v zemích asijsko-tichooceánského regionu vzroste
k roku 2040 spotřeba energie až o 35 %, což je o jednu třetinu více než doposud.
V současné době využívané druhy paliva si zachovají svůj stávající podíl na světovém trhu, bez ohledu na otázky jejich efektivity a případný rychlý růst podílu
tzv. obnovitelných zdrojů energie. K roku 2040 bude podíl nerostných zdrojů
činit 55–60 %. Dále se zabýval geologicko-výzkumnou činností a místy, kde se
konkrétně podaří odhalit potřebné zdroje nebo už nalezeny byly.
Studenti na schodišti Ermitáže

SPOJENECTVÍ RUSKA A ČÍNY
Společné prohlášení Ruska a Číny, ke kterému došlo
v Šanghaji, vyvolalo velkou odezvu v celém světě, což lze dovodit z článků ve světových masmédiích, které na to reagovaly.
Publico – Španělsko: Žijeme už v mnoho polárním světě?
16. 6. 2014 Dohoda uzavřená mezi Čínou a Ruskem, vzestup
zemí skupiny BRICS (uskupení států Brazílie, Ruska, Indie,
Číny a Jižní Afriky) jsou nepochybně součástí budoucího mnoho polárního světa.
Diplomat – Japonsko: Jak by měly USA odpovědět na sblížení Ruska s Čínou? 11. 6. 2014 USA jsou hodně omezeny
svými zdroji, a proto nemůžou nabídnout v blízkém období nic
víc, než jen „olivovou větvičku míru“, protože by tím riskovali,
ujistit je v tom, že se sama USA nachází v úpadku. A na závěr,
jestliže však USA prostě a jednoduše nechají událostem volnou
cestu, může se ukázat, že stejně tak klidné hodnocení kontaktů
Ruska s Čínou je ten nejlepší způsob jakým si může USA navrátit svůj nezbytný strategický vliv ve světě.
Není pochybností, že „Nové Rusko“ pod vedením prezidenta Vladimíra Putina se po dosažení vnitropolitické jednoty
přiblížilo na úroveň vojenské moci dosavadní světové supervelmoci, vládce včerejšího jedno polárního světa – USA, a poté
po stránce ekonomické v „Novém Rusku“ nastartovalo proces
permanentního stabilního ekonomického vzestupu.
Vedle toho se nynější spojenec Ruska – Čína, stala světovou
ekonomickou supervelmocí a její ekonomický vzestup je zároveň provázen i permanentním vzestupem její vojenské moci.

Tento objektivní stav, podporovaný růstem vzájemné důvěry obou zemí pak vyústil ve vznik tzv. „mnoho polárního“ světa,
založeném ex post na zániku starého jedno polárního světa reprezentovaném především vojenskou mocí USA a jeho „satelitů“.
Vznik Nového mnoho polárního světa postupoval v několika etapách a definitivně byl stvrzen ve společném „Prohlášení
Ruska a Číny“ O nové etapě jejich vztahů - všestranného partnerství a strategické součinnosti, které dne 20. 5. 2014 podepsali v Šanghaji prezident Vladimír Putin a předseda vlády Číny
Si – cin pin.
Sub. I. listiny „Prohlášení Ruska a Číny“ se uvádí: že vztahy
Ruska a Číny se dostaly do nové etapy všestranného partnerství
a strategické součinnosti. Dohodly se, že se budou navzájem
podporovat a prohlubovat dialog, zabezpečovat rozvoj vztahů, suverenity, teritoriální celistvosti a bezpečnosti, usilovat
o těsnou koordinaci činností zahraniční politiky a vlivu v zájmu dosažení více spravedlivého a racionálního světového pořádku.
Staví se proti jakýmkoliv pokusům a způsobům vměšování
se do vnitřních záležitostí, hájí striktní respektování základních
zásad Mezinárodního práva, které jsou zakotveny v Chartě
Organizace spojených národů. Respektují právo partnera na
svůj samostatný výběr cesty svého rozvoje, právo na ochranu svých kulturně historických, mravních a morálních cenností.
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Rusko a Čína společně oslavily 70. výročí vítězství nad německým fašismem a japonským militarismem na evropských a asijských bojištích 2. světové války. Budou pokračovat v rozhodném odporu pokusům falšovat historii, a pokusům podkopávat systém
poválečného, mírového uspořádání světa.
Sub. II. listiny „Prohlášení Ruska a Číny“ se týká zvýšení úrovně jejich vzájemné spolupráce. Dohodli se zvýšit těsnou spolupráci ve finanční sféře, a to včetně zvýšení objemu
přímých účtů v národních valutách Ruska a Číny v obchodě, investicích a poskytování
úvěrů, na prohloubení dialogu o všech otázkách makroekonomické politiky. Dále bylo
dohodnuto zvýšení objemu obratu zboží na 100 miliard dolarů k roku 2015 a na zvýšení objemu výměny zboží na 200 miliard dolarů k roku 2020, upevnění energetického
partnerství v dodávkách nafty, zahájení dodávek ruského přírodního plynu, a na stavbě
nových elektrárenských objektů v Rusku.
Na závěr nutno zdůraznit, že nové vztahy Ruska a Číny nového typu mají po mém
mínění nepochybně širokou perspektivu dalšího dynamického rozvoje. Vzestup na úroveň všeobecného, rovnoprávného a důvěryhodného partnerství nového typu se tak stane
klíčovým faktorem zabezpečení životních zájmů ve 21. století, a tím i vytvoření spravedlivého, harmonického a bezpečného uspořádání světa.
Literatura: Společné prohlášení Ruska a Číny z 20. 5. 2014 – prezident Ruska oficiální stránka (www.kremlin.ru, www.inosmi.ru)
Katka Szalayová před kostelem Spasitele za prolitou krev
Studenti naší fakulty každoročně vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty či studijní praxe na některou ze zahraničních partnerských vysokých škol, a to v rámci rozvojových studijních programů, programů Erasmus apod.
Tere! Ahoj!
Právě se balím na týdenní návštěvu Ruska. Čeká mě Petrohrad a Moskva, neskutečně se těším. Počasí nám moc nepřeje,
tak nás snad zimní oblečení zachrání. Jenom, co se dobalím, tak
si jdeme užít „Estonian evening“, což znamená spoustu estonského jídla, estonská kultura a nějakému tomu národnímu tanci
se zřejmě taky nevyhneme. Ano, můj nynější půlroční domov je
v Tartu (druhé největší město Estonska).
Ale abyste si udělali obrázek o tom, jak vypadá takový život Erasmáků, řeknu vám, jak jsem prožila svých prvních
šest týdnů. Nevím, čím začít, tak to vezmeme od prvních dnů
v Tartu. Byly slunečné a úžasné. Abych nezapomněla, tak jsou
zde se mnou i další dva studenti naší univerzity (Jarda Černý
a Barča Zajíčková). Společně jsme prozkoumali město, které
je rozlohou větší než Karviná a má toho spoustu, co nabídnout
– od rozlehlých pláží a parků, přes malou „Stodolní“ (tak jsme
pojmenovali místní ulici s bary a hospůdkami), nákupních center, výborných restaurací až po sportovní areály. Prokousala
jsme se přes přípravný týden, koupila gumáky, vyřídila estonskou občanku a vydala se po krásách Estonska. Podívala jsem
se do hlavního města Talin, k jezeru Peipsy a do městečka Viljandi. Čeká mě Petrohrad,
Moskva, Stockholm, ostrov
Saaremaa, 3 dny na lodi
spolu s dalšími 2000 studenty z celého světa (asi si
dokážete představit, co nás
čeká) a Riga. Samozřejmě
to není vše, zbytek naplánujeme později.
Pokud si myslíte, že
Erasmus je jedna velká
party, nekonečné objevová
ní a cestování a půl roku
ve společnosti lidí z celého
světa, tak ano, máte prav-

du. Studium už je jen třešničkou na dortu. Školní systém se
zde trošku liší a má co nabídnout. Upozorňuji, že požadavky
na studium jsou zde vyšší, vše je samozřejmě v angličtině, kdo
si libujete v ruštině nebo estonštině, tak si můžete vybrat předměty i v těchto jazycích. Ale není se čeho bát, učitelé jsou zde
velmi vstřícní a ve všem se snaží vyhovět a pomoct. Vrátím se ale
k tomu studentskému životu, ten vás bude zajímat asi o trošku
více, o škole si to můžeme říct z očí do očí, až se vrátím zpět.
Jelikož zde nyní studují studenti ze 46 zemí světa, máte o zajímavou společnost postaráno. Já bydlím například na kolejích
společně s Australankou, Holanďankou, Ukrajinkou a dvěma
Číňankami. Součástí naší univerzity je i studentská organizace
ESN (Erasmus student network), která organizuje každý týden
různé tematické večery a party. A pokud neholdujete těmto větším akcím, stačí, když si vyjdete na naši malou Stodolní, kde je
každý večer živo a živo bude, dokud nedojdou studentům peníze z grantu.
Doufám, že všichni, co tento článek teď čtete, jste si již podali přihlášku na Erasmus. Pokud ne, tak tak učiňte. A jedno
moudro závěrem. Včera jsem měla Skype se svým taťkou a vyprávěla jsem mu, kde jsme byli, posílala jsem mu nějaké fotky
a jediné, co mi na to odvětil,
bylo – přál bych si být znovu
mladý. Čas zpět nikdo nikdy
nevrátí a jak se říká, nikdy
ničeho nelitujte. Možnost
takto vyjet už možná nikdy
v životě nedostanete. A že to
stojí za to!
Užijte si všichni zimní
semestr! Doufám, že tady
nezmrznu a v lednu se uvidíme!
Jana Mikešková, studentka
3. ročníku bakalářského
studia, obor VES
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NA PRAXI VE FINSKU
Studentskou praxi jsem vykonával v Oulu ve Finsku pro
společnost Pint Please Global Ltd., která vyvíjí mobilní aplikaci
s názvem Pint Please! „Pint please aplikace poskytuje nejjednodušší způsob, jak najít ty nejlepší piva, hospody a bary, umožňuje sdílet názory s ostatními uživateli a sledovat oblíbená piva.“
Zpočátku jsem pomáhal vyhledávat informace o britském
trhu, protože společnost zhruba po dvou týdnech od mého
příjezdu vstupovala na britský trh. Poté jsem dostal na starosti vlastní projekt a to zpracování marketingového výzkumu
o České republice, protože společnost chtěla rychle expandovat i do ostatních států v Evropě a Česká republika byla jedna
ze zemí, kde se měla aplikace nabízet. Po zhruba měsíčním výzkumu jsem své závěry prezentoval před čtyřmi různými investory, kteří financovali společnost, a zároveň obhajoval svá základní zjištění. Ke konci
pobytu jsem překládal
aplikaci,
Facebook
a we
bové stránky do
českého jazyka, protože jsme se dohodli,
že pro české uživatele je
přijatelnější mít aplikaci
v rodném jazyce.
Volný čas jsme trávili cestováním po okolí Oulu a sledováním
předpovědi na polární
záři. Protože období polární záře začíná v září a
je zde vcelku pravidelně
zhruba jednou týdně.

Finsko rozhodně patří mezi nejdražší země, které jsem navštívil. I když jsem hodně šetřil, tak celkové náklady dosahovaly
v průměru 500 eur. Ubytování stálo 235 eur, dotované jídlo pro
studenty je zde od 1,25 do 2,6 eur za oběd. Nedotované obědové
menu stojí zhruba od 8 do 10 eur. Ceny v obchodech jsou vyšší
než ČR zhruba 2x záleží na typu zboží. Cestování zde také není
nejlevnější. Všichni v Oulu mají kolo, které je nejběžnější dopravní prostředek. Cena kola je kolem 50 eur, když má člověk
velké štěstí, spíše se cena pohybovala kolem 80 eur. Alkohol je
zde ale nejdražší ze všeho nejvíce. Cena piva v hospodě začínala
na 6 eurech a končila u zhruba 10 eur za pivo.
Celkově hodnotím svoji stáž ve Finsku jako nejpřínosnější
pracovní zkušenost, kterou jsem kdy zažil. Systém fungování
společnosti byl na velmi vysoké úrovni. Myslím si, že jsem pro
společnost byl také přínosný, dokládá to i možná spolupráce po
návratu do České republiky. Nejvíce si na stáži cením zodpovědnosti, která mi byla svěřena, a domnívám se, že k takovéto práci
bych se v České republice dostal až po několika měsících nebo
spíše po pár letech. Finové jsou trošku jiní než Středoevropané,
rozhodně nejsou tak otevření jako Češi, ale vždy rádi pomohou,
když jsme měli nějaký problém. Pozoruhodné zjištění pro mě
bylo, že někteří Finové si myslí, že Česká republika je pro Finsko nezajímavý partner a že jim nemá co nabídnout, protože
Finsko je daleko vyspělejší než Česká republika. Já si právě naopak myslím, že pokud se Finské společnosti chtějí rozšiřovat
do střední Evropy, je pro ně Česká republika zajímavý partner.
Na druhou stranu způsob jakým se ve Finsku podporuje podnikání u mladých studentů již na vysoké škole, nebo podnikání
všeobecně, tak to je naprosto nevídané v České republice. Zde
by si zase Česká republika měla vzít příklad.
Bc. Jindřich Haluska, student 1. ročníku navazujícího
magisterského studia, obor Marketing a Management

PRAXE VE FINSKU
SU OPF mě v červenci vyslala na dvouměsíční praxi, kterou
jsem vykonával ve firmě Cubicasa, která dělá 2D/3D půdorysy
zejména pro realitní kanceláře. Vznikla v roce 2005, ale po krizi
v roce 2008 zanikla a začala znovu působit až v roce 2013.
Součástí firmy je také projekt „Million plans for humanity“, který si dává za cíl přemístit produkci do rozvojových
zemí a tím pádem dát zaměstnání lidem dlouhodobě žijícím
v chudobě a kteří neměli z nějakého důvodu přístup ke vzdělání. Cubicasa vlastní jednoduchý software na kreslení 2D a 3D
půdorysů, s kterým může pracovat každý a nepotřebuje k tomu
žádné vzdělání nebo zkušenosti s 3D modelováním. Stačí, když
absolvují 2–3 týdenní školení, které je organizováno pouze přes
internet a mohou začít kreslit půdorysy a samozřejmě vydělávat
peníze. Takto Cubicasa zaměstnává 24 lidí v produkci, kteří jsou
součástí týmu v Bangladéži, Vietnamu a nově také v Ugandě,
kde stále probíhá školení. No a teď k moji náplni práce – protože
Cubicasa plánuje vstup na americký trh, chtěla i část produkce
přemístit do latinské Ameriky, kde se také v některých částech
stále potýkají s chudobou. Protože ale Cubicasa nemá dostatek
lidských zdrojů, aby tuto produkci v daných lokalitách vytvořila sama, chtěla navázat spolupráci s organizacemi, které by se
na tomto projektu podílely. Takže mojí prací bylo:

• provést výzkum na to jaké typy organizací nejlépe oslovit
(výhody/nevýhody),
• vytvořit koncept partnerství s těmito organizacemi,
• vytvoření seznamu nejvhodnějších zemí pro spolupráci,
• vyhledání vybraných typů organizací,
• oslovení vybraných organizací a navázání spolupráce.
Mimoto jsem také komunikovala s týmem v Ugandě a mým
úkolem bylo získat důležité informace právě pro plánovanou
spolupráci v latinské Americe a zjistit důvody proč tréninkový
proces trvá tak dlouho, jak jim můžeme pomoci a hlavně jak se
z tohoto konkrétního případu ponaučit do příště.
Dále jsem byla také zodpovědná za vytvoření nové struktury
tréninkový materiálů a vytvoření návrhů na zefektivnění celého
procesu.
Co se týká volného času, tak musím říct, že většinu dne jsem
trávila v práci – každý den od 8:00 do 16:00 a než se člověk dostal zpátky na kolej tak bylo skoro 5 hodin. Každopádně jsme si
často užívali sauny, která byla k dispozici přímo na kolejích, to
mi bude v České republice asi chybět. O víkendech jsme se většinou vydali na nějaký menší výlet na kole ať už po památkách
nebo do přírody nebo jsme zašli do kavárny na tradiční pullu
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(tradiční finské sladké pečivo). Přes léto se v Oulu koná také
spousta kulturních akcí, takže jsme měli možnost zajít na air
guitar world championship, který se koná každoročně právě
v Oulu, a musím říct, že to byla super akce.

Hodnocení pobytu – celkově praxi můžu hodnotit jen kladně. Měla jsem nejen možnost skutečně nahlídnout do chodu
firmy, ale také jsem dostala vlastní zodpovědnost a měla jsem
tak šanci se na věcech opravdu podílet. Nebylo to o kopírování
a třídění papírů, ale člověk měl možnost se opravdu něco naučit. Jednak jsem měla další příležitost zdokonalit se v angličtině a procvičit si konverzaci ale také jsem si mohla vyzkoušet
práci v mezinárodním týmu, protože jsme pracovala s lidmi
z různých koutů světa jako – Vietnam, Indie, Nepál, Uganda
a samozřejmě Finsko…J A někdy to opravdu není jednoduché
a často dochází k různým nedorozuměním, které vám můžou
občas velmi zkomplikovat práci. A o to víc jsem za tuto dvouměsíční praxi vděčná, protože mě naučila zase něco nového, co se
mi, doufejme, bude v budoucnosti hodit.
Kateřina Hovorková, studentka 2. ročníku
bakalářského studia, obor Ekonomika podnikání
v obchodě a službách

STUDIUM V JAPONSKU? PROČ NE!
V letním semestru jsem absolvovala čtyřměsíční studium v Japonsku
v rámci Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Japonsko bylo mou vysněnou zemí, kterou jsem si přála navštívit, a proto jsem
neváhala, když se tato nabídka objevila. Se studiem v zahraničí jsem neměla
žádné zkušenosti a vládly u mě určité obavy a strach z neznámého. Naštěstí
však byly všechny mé pochybnosti po příjezdu zažehnány. Je potřeba počítat
s tím, že japonská kultura se vyznačuje řadou odlišností, proto
je dobré se o tamních
zvyklostech informovat předem, abyste po
příjezdu nebyli nemile
překvapeni. Předchozí tvrzení by mohlo
Yokohama
některé jedince odradit, ale vězte, že přes veškeré odlišnosti jsou Japonci národ jako každý jiný.
Pokaždé, když jsem se v Japonsku ocitla v nesnázích, mi místní neváhali
pomoct a poradit. Japonci jsou velmi ochotní, a to až do míry, že i když vám
třeba nerozumí nebo si nevědí rady, jsou schopni oslovit jiného Japonce,
dát hlavy dohromady a společně dospět k řešení vašeho problému.
Hrad Matsumoto
Pokud se rozhodnete pro tento pobyt, stojí před
vámi zásadní otázka – kde bydlet? Na výběr se vám
nabízí bydlení na kolejích nebo v hostitelské rodině.
Já osobně jsem si vybrala druhou variantu. Výhody
a nevýhody si musí každý zvážit sám. Za sebe mohu
říct, že svého rozhodnutí nelituji. Moje rodina byla
úžasná a její členové se o mě celou dobu skvěle starali. Není lepší způsob, jak na vlastní kůži zažít japonskou kulturu, než že budete sdílet svůj každodenní
život pod jednou střechou s rodinou Japonců. Mí domácí byli mladý pár s malým dítkem, společně jsme
absolvovali několik výletů a dokonce mě překvapili
uspořádáním oslavy mých narozenin. Rodiny mých
spolužáků se značně lišily, někteří žili s manželi,

Hora Fudži
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jejichž děti už odrostly a osamostatnily se, vesměs však jejich
zkušenosti byly stejně pozitivní jako ty mé. Pokud patříte mezi
osamělé vlky, pak se vám nabízí možnost žití na koleji, kde můžete bydlet v pokoji o samotě.
Studium probíhá na soukromé Oberlin university, která se
nachází v Machidě, jednom z předměstí Tokia. Hlavním předmětem studia je japonština. V úvodním týdnu všichni zahraniční studenti prošli rozřazovacím testem a podle jejich úrovně
japonštiny pak byli zařazeni do jednotlivých tříd. Ti, kteří s japonštinou nikdy nepřišli do styku, nemusí mít strach, určitě
nebudete sami a ve škole s vámi trpělivě pojedou od úplných
základů. K japonštině je pak možné si vzít řadu doplňujících
předmětů jako např. znaky kanji, konverzace, některé z nich
však nebyly nabídnuty nižším úrovním japonštiny. Rovněž si
můžete zvolit z nabídky předmětů vyučovaných v angličtině.
Bohužel v nabídce nebyly předměty, které by přímo souvisely
s mým oborem, ale i přesto se vám nabízí několik velmi zajímavých předmětů z různých oborů.
Celkově hodnotím studium jako velmi přínosné, pomohlo
mi ke zdokonalení japonštiny a získání mnoha nových znalostí. V úvodním týdnu nám vysvětlili vše potřebné, od fungování
knihovny, univerzitního internetového systému, až po případ,
jak se chovat při zemětřesení.
Co se financí týče, já si vystačila s penězi, které jsem v rámci
tohoto programu obdržela. Je nutné počítat s nezbytnými výdaji
na jídlo, v mém případě se jednalo pouze o obědy, neboť snídaně a večeře vám poskytuje hostující rodina, výdaji na dopravu,
která v Japonsku není zrovna nejlevnější záležitostí, rovněž výdaji na pojištění, které sice není až tak velkým nákladem, ale je
potřeba ho zahrnout do výdajů, neboť jsou zahraniční studenti
povinni si jej platit. Náklady ve škole byly minimální, osobně
jsem potřebovala jen knihu a workbook do hodin japonštiny,
ale samozřejmě záleží na zvolených předmětech. Další náklady
se mohou lišit student od studenta, já si musela zařídit připojení
přes wifi a platila za pronájem routeru, jiní studenti si zase kupovali telefon s japonskou sim kartou, který jsem já osobně nepotřebovala. Byla jsem schopna v rámci svého rozpočtu i hodně
cestovat a zbyly mi peníze i na občasné radovánky J.
Pobyt v Japonsku mi přinesl mnoho zkušeností a skvělých
zážitků, seznámila jsem se se spoustou lidí z různých koutů světa a měla možnost nahlédnout do japonské kultury. Všem, kteří
o studiu v Japonsku uvažují, mohu tento program jen dopo
ručit.

Hiroshima

Chrám Kinkakuji

Brána Torii u ostrova Miyajima
Bc. Sandra
Smetanová,
studentka
2. ročníku
magisterského
navazujícího
studia, obor
Ekonomika
podnikání
v obchodě
a službách

Osacký hrad
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Na fakultu opět zavítali noví zahraniční studenti

V zimním semestru Obchodně podnikatelská fakulta již tradičně přivítala několik studentů ze zahraničí. Jejich důvody
pro studium na naší alma mater jsou různé. Někteří si chtějí zlepšit své jazykové znalosti, poznat nové kultury, zvýšit hodnotu
získaného titulu, nebo jen přinést nový impuls do své studijní rutiny. Společným jmenovatelem pro všechny však bylo nadšení
z nových zážitků a touha překonat strach z neznámého. OPF tak na české akademické půdě spojila Turecko, Řecko, Ukrajinu,
Rusko, Bulharsko, Moldávii, Maďarsko a již po pár týdnech společného studia, cestování a bydlení vytvořila několik mezinárodních přátelství na celý život.

Podle slov studentů na krátkodobém pobytu se OPF může chlubit výborným technickým zázemím v učebnách, přístupností
studijních materiálů v elektronické formě
i vstřícným přístupem pedagogů. Pozitivně hodnotí i bydlení na vysokoškolské koleji
Na Vyhlídce, které jim dává možnost sdílet
své národní jídlo, hudbu a tradice se svými
českými vrstevníky. Na anglicky vyučovaných předmětech také naši studenti mohou
těžit z přítomnosti zahraničních studentů
přinášejících rozmanitost a obohacující zkušenosti z jiného akademického prostředí.
První společná fotka na fakultě

Přiblížit běžný karvinský studentský
život a českou kulturu pomáhá studentská organizace Erasmus Student Club.
Díky ESC zahraniční studenti zatím poznali nejen Karvinou, ale i Kroměříž,
Prahu, Ostravu, českou i polskou stranu
Těšína a Krakov. Mezi nejlepší zážitky
jednoznačně řadí hokejový zápas Havířov vs. Litoměřice. Při výborné atmosféře
na stadionu si někteří jako bonus vyzkoušeli své první kroky na ledě, když se šli vyfotit s vítězným týmem. V jejich cestovaVečerní setkání v menze Na Vyhlídce

telském plánu jsou okolní doly, další česká města, a také chtějí využít výborné polohy Karviné
a krom Polska navštívit Rakousko, či Slovensko.
Nadšenci českého piva se těší na prohlídku pivovaru v Nošovicích. Další akce a plány zahraničních studentů je možné najít na Facebooku
– skupina „Erasmus Karviná“, stačí se připojit
a začít sdílet mezinárodní zážitky J.
Ing. Jana Šimáková,
oddělení zahraničních styků

Večerní posezení v centru města
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Ellie Kostaki z Řecka
My name is Ellie Kostaki and I come from Greece. I study in Rethimno at University of Crete, department of Political
Science. I am in the last year for my bachelor degree and I decided to come in Karvina within Erasmus programme because
I believe it is a very interesting experience. In addition, these three months in Czech Republic will help me improve my
English. Throw this experience I will meet new people, new cultures, new tastes, new places and habits and all these will help
me later in my future plans. I am glad that I have the opportunity from here to travel around Europe and see new big cities and
capitals and learn about their history.
I am here for my internship and I work at the Silesian University in an international office with a Hungarian girl that we
are also roommates. Our job is about Erasmus students that are already here and also about Czech students that want to go to
study to other countries. We try to help them finding information about universities and life living in every country.
Karvina is a small but beautiful city with so much green without many places to go out but on the other hand is a very cheap
city which help me save a lot of money for my trips. People in Karvina are
friendly and willing to help you with everything you need but one important
thing is that a few of them speak English and a lot of times it is difficult for
us to communicate easily.
All the Erasmus students - we are a big company and we are also friends
even if I know them short time. We have already travelled and visited Krakow in Poland and it was amazing. Every weekend can be different here.
Leaving at the dormitory with Erasmus and Czech students is a very good
opportunity to get to know them easily, communicate with them and be
friends with them.
In my opinion, going with Erasmus programme to a foreign country
is a unique experience that every student should have. In the begging of
the idea of travelling abroad may scares someone but in few days when you
meet your new friends and they are in the same situation with you, you forget about everything. What I advice to every student is: do not hesitate to
have this experience and travel.

Ildiko Nagy z Maďarska
My name is Ildikó Nagy and I am an erasmus trainee at the faculty of School of Business Administration in Karviná. I study
at University of Szeged in Hungary and I am in the last year of my bachelor studies so I decided to spend it somewhere abroad,
where I can experience new things, meet new people, make some new friends and connections. Most of you may wonder why
did I choose Karviná and not a big city. Well the answer is very simple. Karviná has its advantages, first of all its excellent
location for travelling.
Before deciding to come to Karviná, I checked it on the map and I saw many opportunities for travelling to Poland, Slovakia, Austria. It might be a bit far from Prague, but anyways who would miss the opportunity to travel to Prague if you stay in
the Czech Republic. I have already visited a few places for example Münich, Brno, Kraków and I am planning to visit as many
places as I can. The memories and the fun you have in these trips with people you just know for a short time but you already
consider them as friends, are the ones you will never forget.
Another advantage of Karviná is that it is a small city so you can get to know the people very well. I thought that it is a good
possibility to get in touch with local poeple too and not just foreigners. I have to say that czech people are very friendly, kind
and helpful. Everyone tries their best to help when it comes to it. This is one of the things that can make you feel comfortable
and safe when you live in a different country.
Czech culture is very similar to the hungarian one, so for me it is
easier to adapt it than for other erasmus people. The only difficulty is the
language, which is very hard to learn or to pronounce if you do not speak
any slavonic language. But I accept the challange and try to do my best to
learn it.
I would like to advise everyone who has a chance to go and study abroad
to take this opportunity, because the difficulties you face in this journey during your stay in a different country and culture will make you feel more
confident about yourself. In my opinion once you start travelling and experiencing the world you cannot stop. I saw this opportunity again when
I applied to work as a trainee in Karviná and I don’t regret my decision to
come here.
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l Nová menza a kavárna pro studenty
Jídla nejen pro klasické strávníky, ale také pro vegetariány
či vegany, připravená klasickou metodou bez použití polotovarů. To je základní charakteristika nového menu, které od
8. září nabízí strávníkům Obchodně podnikatelské fakulty
(OPF) v Karviné nový provozovatel menzy.
Stravování v rámci karvinské fakulty se na základě výběrového řízení ujala ostravská společnost MAMÁNEK – zařízení školního stravování, s.r.o., která je součástí firmy Maleda, s.r.o., působící na českém trhu od roku 2010. Mužem, který
za vším stojí, je jednatel společnosti Leon Ligocki a jeho služby již využívají v areálech VŠB – TU Ostrava, Podnikatelském
inkubátoru v Porubě, v Divadle loutek v centru Ostravy či ve
Fakultní nemocnici Ostrava Poruba.
„Menza v univerzitním areálu na Univerzitním náměstí
v Karviné bude v provozu každý všední den v době od 11 do 15
hodin. Už na první pohled jistě naše zákazníky překvapí nově
obnovený interiér a vybavení jídelny,“ říká Leon Ligocki a pokračuje: „Většinu jídel, pokud je to sezónně možné, připravujeme ze surovin regionálních dodavatelů. Nepoužíváme dochucovadla s glutamáty a dbáme na dostatečné množství zeleniny
buď přímo v recepturách, nebo ji případně podávané jako přílo-

když existují skupiny obyvatel, kteří si mohou dovolit jen velmi
skromné stravování. Způsob objednávání jídla nám všem pomůže chovat se zodpovědně a s určitou pokorou vůči těm, kteří
stejné možnosti jako ostatní nemají.
Pro ty, kteří systém ISKaM, neznají, malé vysvětlení: Studenti i pracovníci mají možnost objednat si a platit oběd v menze elektronicky (ale stejně tak řešit ubytování na kolejích). Vše
mohou obsluhovat pomocí internetového portálu ISKaM 4.
„Tato služba funguje od akademického roku 2012/2013, principem je, že si student vytvoří konto, ze kterého automaticky hradí
stravu, kolejné a další své potřeby bezhotovostně,“ popisuje systém Vlasta Avlojarisová, vedoucí oddělení Vysokoškolské koleje
a menzy. Logickou podmínkou je tak kladný účet. Těm, kteří se
pak nemohou dostavit a své jídlo odebrat, slouží tzv. burza jídel.
Do doby před ukončením vydávání stravy mohou svoji porci nabídnout někomu jinému, ten si jídlo odebere a zaplatí, původnímu objednavateli tak nepropadne jeho objednávka.
Jaká je nabídka stravování v menze najde každý na webu
Kolejí a menz OPF, kde každý najde přístup na všechny ostatní
odkazy a služby tohoto oddělení včetně návodu na objednávkovou službu stravovacího systému ISKaM.

hu k jídlům. S konkrétní nabídkou se ale každý musí seznámit
sám.“
Chybět nebude ani nabídka tzv. minutkových jídel. „Většinu
polotovarů pro tento typ stravovaní si připravujeme a zamrazujeme sami bez použití různých nástřiků vody apod.,“ zdůrazňuje jednatel společnosti.
V prostorách menzy je vydáváno pouze menu podle platného jídelního lístku včetně čaje nebo ochucené pitné vody a případně doplňkově nealko nápoje dle platného ceníku. Ostatní
doplňkový prodej případně dotovaná studená jídla (bagety
a obložené pečivo) jsou nabízena v prostorách sousední kavárny Maleda.
Samozřejmostí je, že jídla v menze jsou dotovaná prostřednictvím studentských karet. K jednoduššímu odbavování při
výdeji doporučuje provozovatel menzy co nejširší používání objednávkového sytému ISKaM. „Zamezíme tím nedostupnosti
některého typu menu v pozdějších hodinách a naopak rovněž
plýtvání nespotřebovaného jídla, což je jeden z aspektů, na
který bereme, obzvláště v dnešní době velkých rozdílů v ekonomických poměrech jednotlivých skupin obyvatel, velký ohled,“
vysvětluje nový provozovatel menzy OPF s tím, že společnost
považuje za velmi nevhodné jídlo vyhazovat nebo likvidovat,

Jak už jsme vás informovali, na OPF už během prázdnin
začala fungovat také Kavárna Maleda, která nahradila bývalý
bufet. Ta vedle kávy a dalších nápojů nabízí široký výběr chlebíčků, od klasických šunkových, přes sýrové a zeleninové va
riace až k rybičkovým. „Vyhledávanou specialitou již od prvního
dne otevření je chlebíček na cereální vece s jemným holandským
sýrem buko a italským rajčetem v olivovém oleji. Pochoutkou
pro opravdové gurmány jsou variace s lososem, očky či uzenými šproty,“ upozorňuje už konkrétněji Leon Ligocki s tím,
že nezapomínají ani na milovníky sýrů, zeleniny či ovoce¨, ale
ani na vyznavače šunkové klasiky a dalších uzenin. Také zde je
nabídka doplněna produkty z vlastní výroby, jako jsou obložené
bagety a pečivo, saláty, zákusky, domácí buchty a deserty.
Zajímavou novinkou pro zaměstnance i studenty nejen OPF
je možnost objednávky produktů na různé oslavy a rauty (možnost objednávek prostřednictvím e-shopu a rozvozu objednaného zboží na místo určení). Teď se naše snaha bude soustředit
na areál kolejí Na Vyhlídce, kde rovněž připravujeme otevření
kavárny s teplým jídlem. I zde prochází interiéry výraznou obnovou interiéru a vznikne prostor, kde bych si uměl představit
třeba vernisáž výstavy z tvorby některého umělecky založeného
studenta,“ říká závěrem jednatel společnosti Leon Ligocki.
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l Institut interdisciplinárního výzkumu
Institut interdisciplinárního výzkumu – nová platforma pro dialog akademiků
a malých a středních podnikatelů.

dr. Dominik Vymětal

Od začátku října tohoto roku funguje na Obchodně podnikatelské fakultě
Slezské univerzity Institut interdisci
plinárního výzkumu, zkráceně IIV.
Hlavním posláním je zkvalitnění spolupráce akademických pracovníků a studentů s praxí a to v několika rovinách.
První z nich je snaha o navázání užších
vazeb a kontaktů s podnikateli formou
poradenství, kurzů, společných projektů zaměřených na vybrané oblasti
podnikatelských aktivit, vypracování
studií či aplikací teoretických poznatků
v konkrétních malých a středních podnicích. IIV bude platformou pro dialog
a bude vytvářet prostředí pro vzájemně
prospěšnou spolupráci, a to jak s podnikateli, tak se zástupci měst a obcí. Jak
ukázal průzkum dotazníkovým šetřením u malých a středních firem v létě
2014, existuje značný prostor pro konzultační činnost v oblastech získávání
finanční podpory, technického a technologického zabezpečení, formulace
strategických cílů podniku apod. Je
evidentní, kde podnikatele tlačí bota.
Hlavním úkolem institutu je tyto požadavky přiřadit ke kompetencím lidí
na fakultě a nabídnout služby, které povedou ke zlepšení situace v Moravskoslezském kraji.
Další rovinou je propagace vědeckovýzkumné činnosti pracovníků a doktorandů OPF směrem ven. Mimo odbornou literaturu, konference a specializo-

vané žurnály se drobní podnikatelé z kraje
dostávají k práci lidí
na fakultě jen velmi
zřídka. Navíc jsou
vědecké články a příspěvky na konferencích psány většinou
anglicky, což komplikuje jejich šíření mezi
podnikateli. Formou
newsletteru bude IIV
zprostředkovávat šíření výsledků výzkumu, upozorňovat na
zajímavé témata a informovat o činnosti
na katedrách i dění
na fakultě obecně.
IIV je zakotven do struktury OPF
a schválen akademickými senáty jako
pracoviště podléhající děkanátu fakulty. Intenzivní spolupráce v úvodní fázi
probíhá nejen s jednotlivými katedrami, ale také s proděkany. S proděkanem
pro rozvoj a vnější vztahy docentem Lebiedzikem koordinuje vedení institutu
aktivity směrem k externím partnerům
fakulty. V závěru října také proběhla
první jednání týkající
se spolupráce IIV s připravovanou platformou
podpory malých a středních podnikatelů Statutárním městem Karviná (Business Gate).
S proděkanem pro vědu
a výzkum docentem
Tvrdoněm je rozpracována součinnost v oblasti fa
kultní koncepce
výzkumu a propagace
výsledků výzkumné činnosti v akademické sféře prostřednictvím dílčích výzkumných studií. V neposlední
řadě institut navázal spolupráci s Ústavem doktorských studií pod vedením
profesora Skokana. Předpokládá se zapojení studentů doktorského studijního
programu do činnosti institutu formou
spolupráce na zadaných výzkumných
úkolech, které vzejdou z požadavků
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podnikatelů a zástupců územně samosprávních celků.
Produkty, které chce IIV nabízet
externím partnerům, budou odpovídat
zaměření jednotlivých kateder na fakultě. Díky možnostem, které tyto katedry
nabízejí je institut schopný poskytnout
podnikatelské sféře asistenci v mnoha
oblastech. Personální obsazení interních pracovníků institutu, kterými jsou
vedoucí institutu doktor Vymětal a jeho
asistent inženýr Klepek, bude doplněno
o externí spolupracovníky z řad kolegů
napříč OPF. Užší propojení těchto spolupracovníků s externím okolím fakulty
zajistí možnost konfrontovat výsledky
jejich činnosti s praxí, získat zpětnou
vazbu k zaměření dalších aktivit včetně
tematického zaměření vedených závěrečných prací a nových pohledů a námětů pro budoucí tvůrčí činnost. Mimo
to institut poskytne pomocnou ruku
v oblasti získávání projektů a grantů, které jsou dnes důležitým zdrojem
financování výzkumné činnosti akademiků. První taková asistence již proběhla v rámci spolupráce s doktorkou
Šebestovou z katedry Podnikové ekonomiky a managementu.

Ing. Martin Klepek

Mimo webové stránky institutu
(iivopf.cz) fungují také profily na sociálních sítích Facebook a Linkedin, na kterých bude postupně přibývat obsah
týkající se činnosti institutu, aktualit,
tipů na různá školení, zajímavé odkazy
z oblasti podnikání a obchodu.
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l E-mailový klient HORDE
Jako v každé instituci je i na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné pro práci důležitý e-mailový klient.
Obchodně podnikatelská fakulta ve svých začátcích používala tehdy moderní e-mailový systém P-mail (Pegasus
Mail). V listopadu 2005 fakulta stávající systém vyměnila za aplikaci Horde 2.13. Aplikace Horde vznikla v roce
1998, postupným vývojem se aplikace dostala do stádia,
jaký známe dnes.
Aplikace Horde patří mezi Open Source aplikace. Jde
o ucelený celek, který umožňuje uživateli mít vše na jednom místě. Uživatelé mohou posílat, číst a organizovat
e-mailové zprávy, spravovat a sdílet kalendáře, kontakty,
úkoly, poznámky s uživateli, vytvářet lístky pro Helpdesk.
Fakulta spustila začátkem června novou verzi Horde
5.1.6. Nová verze je zaměřena na zlepšení webového rozhraní a použitelnosti tohoto systému. Nová verze Horde dává uživatelům možnost přístupu k informacím bez
ohledu na to, kde jsou: na cestě pomocí svého mobilního

telefonu, u svého stolu s webovým rozhraním. Oproti staré verzi Horde má nová aplikace svěží design a vylepšenou podporou pro mobilní zařízení.
Webová stránka pro uživatele a studenty fakulty je:
horde.opf.slu.cz. Přihlášení do aplikace funguje Systémem jednotného přihlášení. To znamená, že jméno
a heslo je stejné jako do Stagu, Novellu.
Ústav informačních technologií pro uživatele vytvořil spoustu užitečných návodů, které mají poskytnout
základní pomoc při práci s Horde. V návodech najdete
např.: jak nastavit automatický podpis, nastavení přeposílaní zpráv a soukromý mail (vhodné hlavně pro studenty,
ale zabránili tomu, že jim unikne informace spojená s výukou), importování kalendáře, kontaktů, nastavení sdílení
kalendáře s dalšími uživateli (vhodné pro sekretářky kateder při vytvoření společného kalendáře katedry). Všechny
návody najdete na stránce uit.opf.slu.cz

l Jak se žije na vysokoškolské koleji Na Vyhlídce
Obchodne podnikateľská fakulta v Karvinej ponúka svojim
študentom ubytovanie na internáte, ktorý sa nachádza v časti Nové Mesto. Internát ponúka ubytovanie pre približne 450
študentov, ktorí sú ubytovaní v dvoch blokoch, A a B. V bloku
A sa nachádzajú izby s kapacitou 2–3 lôžka na izbu, na chodbe
sú spoločné sociálne zariadenia a kuchynky. V bloku B sú zriadené bunky pre 4 študentov. V bunkách je samostatná kúpeľna
a WC, na chodbe je spoločná kuchynka.
Priamo v objekte internátu sa nachádza študentská knižnica, v ktorej majú
študenti možnosť zapožičania študijnej literatúry, odborných časopisov, majú tu
k nahliadnutiu bakalárske
a diplomové práce. V knižnici sa ďalej nachádza študovňa, počítače a tlačiareň.
Knižnica je študentom
k dispozícii každý pracovný
deň, od pondelka do štvrtku od 9:30 do 19:00, v piatok od 9:30 do 14:00.
Študenti majú taktiež k dispozícii telocvičňu, kde si môžu
zahrať napríklad futbal, volejbal, floorball, či basketbal. Taktiež
tu prebiehajú športové turnaje medzi študentmi, ktorí sú motivovaní odmenami pre najlepšie tímy. Prebiehajú tu napríklad
volejbalové, či futbalové turnaje. Pre ľudí, ktorí sa chcú aktívnejšie venovať športu je k dispozícii aj posilňovňa za prijateľnú
cenu na rok.

Školská menza má v súčasnej dobe nového prevádzkovateľa, ktorý sa snaží zlepšiť kvalitu služieb. Začala sa podávať
kvalitne pripravovaná káva, ktorú určite ocení každý študent.
Zlepšila sa aj kvalita a sortiment jedál. Na obed pribudla ponuka vegetariánskych jedál, či šalátov, ktoré sú denne čerstvé.
Študenti určite ocenia aj možnosť dať si vychladené čapované
pivo k chutnému obedu.
Na internáte Vyhlídka som už vyše roka. Za ten čas som
mala možnosť spoznať
mnoho nových ľudí, hlavne
moje spolubývajúce, ktoré
sú taktiež v druhom ročníku OPF. Vládne tu domáca
atmosféra, všetci študenti
sa navzájom poznajú. Staršie ročníky sa snažia pomáhať mladším, nevyvyšujú
sa nad „mladými uchami“.
Každú stredu OPF usporadúva študentské diskotéky na upevnenie vzťahov
medzi študentmi. Študenti
sa stretávajú na izbách, kde
hodnotia uplynulé týždne semestra pri kvalitnom vínku a dobrej hudbe.
Študentský život na internáte je plný príjemných chvíľ a nezabudnuteľných zážitkov. Verím, že aj nasledujúce generácie
budú vnímať internátny život na Vyhlídke tak pozitívne a optimisticky ako ja a moji rovesníci.
Andrea Nuchalíková
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l Sportovní aktivity v zimním semestru
„Nejen studiem živ je student“, proto členové Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit ve spolupráci
s Vysokoškolským sportovním klubem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pořádají řadu zajímavých akcí,
na kterých nejen studenti, ale také zaměstnanci mohou
aktivně vydat či zregenerovat zásoby nahromaděné energie. Již tradičně probíhají ligové soutěže VSK ve florbalu,
kopané a volejbalu. Nejen pro sportovně nadané studenty jsou pořádány moderní a netradiční pohybové aktivity
například podvečery s fitbally a chitoningem, capoiery,
cvičení s TRX, lukostřelba apod. Po celodenním sezení
v učebnách si je možno protáhnout tělo při kondičním
cvičení s lany rope system, procvičit si sebeobranu nebo si
zatančit street-dance. Na horskou túru mají zájemci možnost vyrazit prostřednictvím Managementu pohybových
aktivit. V listopadu jsme se vydali na výpravu za prvním
sněhem na Lysou horu. Pokud zrovna nemáte chuť vydávat přebytečnou energii sportovním zápolením, můžete si vyslechnout některou z přednášek na vybraná témata z oblasti sportu
a zdravé výživy. Každoročně jsou pořádány lyžařské kurzy pro začátečníky i zkušené lyžaře a snowboardisty v lyžařských střediscích v Beskydech a také na Slovensku. Tyto kurzy vždycky byly a budou zárukou kvalitního sportu a dobré studentské zábavy.
K pravidelným akcím, které nelze opominout, patří jízdy na in-line bruslích po Karviné. Naposledy se akce konala 17. září a těšila
se velkému zájmu ze strany studentů i široké veřejnosti.
Veškeré nabídky sportovních a pohybových aktivit naleznete na http://mpa.opf.slu.cz a na Facebooku KTVASA.

Chystáme FUNkurz CHopok 2015
FUNkurz CHOPOK 2015 aneb SKI&SNB kurz trochu jinak, než si myslíš.
Lyžuješ, snowboarduješ? Máš rád hory, sníh a zábavu? Taky miluješ ten pocit, kdy se ti při oblouku práší
od tvého „prkna“? Je jedno jestli máš pod nohama jedno nebo dvě „prkna“… Jsi náš člověk ;) Rád/a lyžuješ,
snowboarduješ, ale zatím jen občas a hlavně když svítí
sluníčko? Tak se neboj, pojeď s náma taky a my tě přesvědčíme, že „bílý prášek“ je jedna z nejlepších návykových látek! J.
Lyžařské kurzy Obchodně podnikatelské fakulty pořádané pro zkušenější lyžaře a snowboardisty
na Slovensku mají dlouholetou tradici. Vždycky byly
a budou zárukou kvalitního ježdění a zatáčení na čemkoliv a zárukou kvalitní studentské zábavy J.
V současné době, po rozsáhlých investicích a modernizaci se lyžařské středisko Jasná stalo malými
Alpami v srdci Evropy. Disponuje moderními lanovkami, díky kterým je opravdu funkčně a téměř za každého počasí propojena severní a jižní strana Chopku, což

znamená více než 45 km upravovaných tratí a nespočet
možností jízdy ve volném terénu. Prostě ideální místo
pro dovádění na sněhu!
Náš instruktorský tým ve složení Jirka, Marek a Michal by se dal jedním slovem, no, raději dvěma, označit
jako „mírně ujetý“ – ujetý na sníh J. Tuto drobnou odchylku se pokusíme přenést i na vás. Nabídneme vám
nové pohledy na lyžování a snowboarding, poradíme
tipy a triky na šikovnější ježdění, spolehlivý guiding
lyžařským areálem, spoustu srandy, ale někdy také
dřinu J.
Ke studentským akcím neodmyslitelně patří také
„afterfun“, neboli zábava po lyžování. Také v této oblasti vám dáme k dispozici své know how a pokusíme
se vám díky léty nabytým zkušenostem ukázat jak vše
vyladit tak, aby vás večer bolely nohy a ráno nebolela
hlava J.

Always RIDING HARD but having FUN!!! J To je oč tu běží…
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
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l Z dění v Akademické poradně
Přispět k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce je jedním
ze stěžejních úkolů Akademické poradny v zimním semestru akademického roku 2014/2015. Za tímto účelem pořádá
Akademická poradna sebezkušenostní výcvikové semináře.
Tato aktivita se setkala s mimořádným zájmem ze strany studentů fakulty. Zájem o zařazení do patnácti členné skupiny,
tuto kapacitu násobně převyšoval. Cílem cyklu seminářů bylo
rozšířit portfolio měkkých dovedností studentů, které jsou nepostradatelné při rozvoji kariéry a uplatnění se na náročném

trhu práce. Frekventanti získají formou sebezkušenostních her
náhled na svou osobnost, na své jednání a prožívání v různých
životních situacích. Uvědomění si vnitřních i vnějších podnětů
ovlivňujících efektivní komunikaci, schopnost sebeprezentace, umění vyzdvihnout a upozornit na své kvality a schopnosti,
reálný odhad vlastních možností jsou oblasti, jejichž zvládnutí
přinese účastníkům bezpochyby větší šanci na úspěch jak při
pracovních pohovorech, tak i v osobním životě.

Mezi další akce organizované Akademickou poradnou patří pořádání interaktivního workshopu
se zástupci vybrané společnosti nebo například seminář zaměřený na karierovou oblast.
Akce se uskuteční v úterý 2. prosince, kdy jsme na půdu
naší fakulty pozvali zástupce firmy OKIN Business Process
Services pana Vladimíra Bláhu (Recruitment
Lead) a paní Lucii Máchovou (HR Specialist).
Firma OKIN BPS zajišťuje kompletní realizaci
tzv. business process outsourcingu. Počínaje
identifikací činností a procesů, které mohou
být předmětem outsourcingu, přes vypracování studie proveditelnosti. OKIN BPS zajišťuje
především samotnou realizační fázi, kdy podpůrné podnikové funkce vyčlení a poskytuje
jako službu na bázi outsourcingu. Jelikož se dle
Recruitment Lead Ing. Petry Beránkové v rámci
celé skupiny Okin Group uplatnilo množství našich absolventů (pozn. například Finanční ředitelka celé skupiny Okin Group paní Ing. Monika Luberová – viz článek v předchozím čísle)
věříme, že přímý kontakt studentů a zaměstnavatele tento počet může ještě rozšířit.
V úterý 9. prosince pak proběhne pod vedením Ing. Bc. Jarmily Svobodové seminář zaměřený na kariérovou oblast. Metody sebezdokonalování se, jak dosáhnout profesního a osob-

nostního rozvoje, jak podpořit své silné stránky a posílit slabé
jsou témata, o která si studenti mohou rozšířit přehled.

Jaké další akce chystá Akademická poradna, a mnoho dalších informací o její činnosti naleznete na webových stránkách:
www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra.
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l Členové AIESECu připravili pro své spolužáky
řadu zážitků
Co se v létě stalo ve studentské organizaci AIESEC Karviná? Připravili jsme pro Vás
Prvákoviny, vedení naší pobočky se zúčastnilo konference v Maďarsku a zažili jsme skvělé
léto!
A co se bude dít v následujícím semestru? Protože
jsme jako každý podzim nabídli studentům možnost
připojit se do členského programu, tak nyní pracujeme
s našimi novými členy na jejich rozvoji.
Mimo to se momentálně soustředíme hlavně na přípravu studentů, kteří mají zájem vyjet s námi na stáž,
protože právě nyní vrcholí podávání přihlášek na za-

hraniční probyty. Jedná se ať o projekty rozvojové, které
trvají zpravidla šest týdnů a stážista pracuje hlavně
na své jazykové vybavenosti a dobrovolnické činnosti,
tak stáže manažerské, které se zabývají rozvojem prostřednictvím práce v různých odvětvích firmy, napřiklad v oblasti marketingu nebo obchodu.
Jeden z Vás se rozhodl, podělit se o svůj příběh:
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Prvákoviny 2014

Adaptační kurz pro studenty prvních ročníků Slezské univerzity se letos uskutečnil
19. až 21. září v rekreačním středisku U Kateřiny nedaleko města Štramberk.
Organizace AIESEC Karviná připravila pro účastníky pestrý program. První den byl zaměřený na seznamovací a teambuildingové hry. Přijeli za námi děkan Obchodně podnikatelské fakulty doc. Ing. Pavel Tujela, Ph.D., Mgr. Tomáš Gongol
Ph.D., proděkan OPF dále Bc. Lenka Čápová referentka pro

vnější vztahy SU a Bc. Jaroslav Čáp z centra výpočetní techniky Filozoficko-přírodovědné fakulty v Opavě. Pátek se uzavřel
noční bojovkou v lese.
„Druhý den jsme pro studenty připravili nabitý program
plný informací o studiu a volnočasových aktivitách v Karviné

a Opavě. „Studentům byla také představena studentská organizace AIESEC a možnost zapojení do jejich aktivit“ popisuje
Alena Zapletalová. Večer pak pro studenty byla připravena tematická party.
„Měla jsem velké obavy z přechodu ze střední školy na vysokou, absolutně jsem netušila,
jak vysokoškolský systém funguje, proto jsem se rozhodla jet
na adaptační kurz, kde jsem se
dozvěděla o systému STAG, kde
najdu kvalitní školní materiály
nebo jaké mi univerzita nabízí příležitosti. Mimo jiné jsem poznala
i spoustu zajímavých lidí a získala
přátele, s kterými se stýkám i během studia.“ svěřila se Michaela
Krestová, studentka prvního ročníku Obchodně podnikatelské
fakulty.
AIESEC je se studenty stále
v kontaktu a po celou dobu studia
pro ně připravuje další akce. Kromě těchto aktivit se organizace
zabývá hlavně zahraničními stážemi pro studenty. Více informací a podrobnosti o dalších akcí najdete na webu karvina.aiesec.cz nebo na facebooku AIESEC Karviná.

Mezinárodní konference

Presne pred mesiacom som sa vrátila z prenádherného Grécka, kde som mala možnosť sa zúčastniť medzinárodnej konferencie pre aktívnych študentov, ktorí pracujú pre neziskovú organizáciu AIESEC. Tým, že pôsobím na pozícii prezidentky
na našej fakulte v Karvinej tak mi univerzita umožnila vycestovať na túto medzinárodnú konferenciu a prežiť tak týždeň plný
nových dobrodružstiev a čerpania nových informácii.
Vďaka študentskej organizácii AIESEC to bola už v poradí 3. príležitosť vycestovať na medzinárodnú konferenciu. Na
začiatku svojho funkčného obdobia som mala možnosť vycestovať do Poľska, počas leta som sa zúčastnila konferencie v Maďarsku, a nakoniec nastala príležitosť poznať utajené krásy hlavného mesta Grécka.
Do Atén nás z Českej Republiky vycestovalo 7 prezidentov,
aby sme reprezentovali AIESEC Česká Republika pred ďalšími krajinami. Dohromady sa nás zišlo približne 100 delegátov
a 50 krajín vrátane medzinárodného vedenia organizácie.
Je neskutočný pocit, keď vo svojich 21 rokoch máte príležitosť stretnúť ľudí z celého sveta a tým si budovať sieť kontaktov
na celý život. Cestovanie je výnimočná príležitosť, ktorá nám
otvára dvere do sveta a pripravuje nás na život samotný. Vrelo
všetkým odporúčam, aby cestovali zakaždým keď majú príležitosť. Aby spoznávali kultúru danej krajiny, zvyky a správanie
obyvateľov krajín z celého sveta a tým spoznávali seba samého.
Pri objavovaní tohto krásneho sveta spoznáme naše hranice
a čoho sme schopný dosiahnuť pokiaľ naozaj chceme.
Ešte raz ďakujem organizácii AIESEC
a Obchodne podnikateľskej fakulte za túto skvelú príležitosť,
ktorú mi umožnila.
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l Celoživotní vzdělávání na fakultě
Podobně jako v uplynulém akademickém roce umožnila Obchodně podnikatelská fakulta neúspěšným zájemcům o navazující magisterské studium
alternativu k řádnému prezenčnímu či
kombinovanému studiu.
Jedná se o program celoživotního vzdělávání EKONOMIKA A MANAGEMENT organizovaný v rámci
akreditovaných studijních programů.
Studijní program je naplňován tak,
aby absolvent mohl rozvíjet programové znalosti a znalosti základních ekonomických disciplín, a aby mohl aktivně působit v řízení společností všech
typů i předmětů podnikání.
Program se zaměřuje na odborné
znalosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení obchodních společ-

ností a rozvíjeny v souvisejících marketingových disciplínách.
Dne 3. 10. 2014 zasedlo 25 posluchačů programu Ekonomika a management poprvé do školních lavic.
V zimním i letním semestru je čekají tři dvoudenní soustředění, na kterých
během přednášek z ekonomie, matematiky, marketingu, účetnictví, práva
a dalších disciplín načerpají potřebné
vědomosti k plnění studijních povinností: zkoušek a zápočtů.
Výhodou tohoto typu studia je, že
po úspěšném absolvování programu
CŽV mají absolventi možnost následně pokračovat BEZ PŘIJÍMACÍCH
ZKOUŠEK v řádném vysokoškolském
navazujícím magisterském studiu
a získat titul inženýr z veřejné vysoké

školy. Navíc těmto úspěšným absolventů, kteří se stanou studenty podle
zákona o VŠ, může vysoká škola uznat
kredity až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
V optimálním případě je tedy pro posluchače programu celoživotního vzdělávání studium navazujícího magisterského studia dvouleté.
Je třeba podotknout, že posluchači
programu celoživotního vzdělávání nemají statut studenta podle zákona o VŠ
a studium se uskutečňuje za poplatek
20 000 Kč za akademický rok. Podle
množství posluchačů, kteří si podali
přihlášku, lze však usuzovat, že se jim
investice do vzdělání vyplatí.

Zájem o studium Univerzity třetího věku na SU OPF se letos zdvojnásobil

Zatímco na začátku zimního semestru 2013/2014 si podali přihlášku ke studiu Univerzity třetího věku U3V celkem 104
posluchačů, v letošním roce se jejich počet zvýšil na historicky rekordních 196 studujících seniorů. Zvlášť výrazný nárůst
zaznamenali organizátoři u vzdělávacích jazykových kurzů – čtyřnásobné množství posluchačů.
Jak si tento zvýšený zájem o studium vysvětlit?
V první řadě se zúročila snaha z uplynulého akademického
roku zatraktivnit výuku U3V po obsahové i organizační stránce. Oproti minulosti měli posluchači možnost výběru z různých témat (předmětů, disciplín), která chtěl zájemce v daném
semestru absolvovat podle svých potřeb, zájmů a užitečnosti
získaných informací. Samotná nabídka témat je koncipována
na základě zpětné vazby od posluchačů získané průzkumem
zájmu formou dotazníku. Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné se v rámci studia U3V nezaměřuje pouze na čistě
ekonomická témata, nýbrž rozšiřuje nabídku studia o další
atraktivní vzdělávací oblasti. Příkladem byl cyklus přednášek
České a světové turistické zajímavosti, které byly oživeny nejen prezentacemi fotografií a videozáznamů,
ale např. účastí studentů prezenčního studia
na přednáškách a závěrečnou soutěží o ceny.
Velkou oblibu si získaly exkurze pořádané
v rámci výuky za účelem získávání nových
poznatků, praktických zkušeností, ale také navazování vzájemných kontaktů i nových přátelství. V letošním roce posluchači navštívili
zámek Lednice na Moravě, přičemž si zájezd
zpříjemnili na závěr posezením ve vinném
sklípku. V loňském roce se posluchači podívali
do předvánoční Vídně. Pravidelně jsou posluchači U3V zváni na různé akce a besedy pořádané Obchodně podnikatelskou fakultou.
V zimním semestru jsou přednášky zaměřeny na Nový občanský zákoník, ekonomické
termíny a problematiku Evropské unie, a dále

na komunikační dovednosti. Novinkou bude způsob zakončení programu: podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu
bude zpracování závěrečné práce. V nabídce jsou jazykové kurzy angličtiny a němčiny na různých úrovních – pro začátečníky,
mírně i středně pokročilé.
S nabídkou přednášek a vzdělávacích kurzů oslovili letos
organizátoři vhodně zvolenou a rozsáhlou propagací širokou
veřejnost – cílovou skupinu seniorů zdejšího regionu. Významných propagátorem studia Univerzity třetího věku je také statutární město Karviná.
Do budoucna si klade fakulta za cíl poskytováním kvalitních
vzdělávacích programů udržet si stávající posluchače Univerzity třetího věku a případně dále rozšiřovat jejich řady.
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l Studentské dobrovolnické centrum na OPF
Začátkem listopadu vzniklo v Karviné, v prostorách OPF,
studentské dobrovolnické centrum organizace Bez mámy.
Předseda organizace, Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. spolu s dalšími členy bezmámy týmu vytvořili místo otevřené mladým
kreativcům, filantropům, altruistům a aktivním lidem, kteří
si uvědomují, že svět tvrdého businessu a svět účinné charitní
pomoci nejsou oddělenými světy, ale našim společným domovem.
Co od těchto kreativců a filantropů čekají?
Nové nápady a podnikavého ducha, které pomohou získat nové příznivce a podporovatele rozvojových projektů
v zemi, kde žije 50x víc sirotků než je počet obyvatel v Karviné.

Také trochu času a práce na realizaci všech kreativních
projektů a kampaní, ať už zde v České republice nebo přímo
na místě v Tanzánii.
A co mohou nabídnout?
• Rozšíření povědomí o rozvojových projektech.
• Možnost podílet se na konkrétních projektech, na pomoci konkrétním lidem.
• Zkušenosti v plánování a realizací fundraisingových
a dalších kampaní.
• Možnosti účastnit se hudebních festivalů a jiných společenských akcí.
• Možnost účastnit se dobrovolnické mise do Tanzánie.

Kontakt na dobrovolnické centrum: ul. Žižkova 2364/56, kanceláře A116, A117,
Honza Dittrich: 603 348 800, jan.dittrich@bezmamy.cz
Více informací o Bez mámy:
www.bezmamy.cz, www.facebook.com/bezmamycz, kontakt@bezmamy.cz
Poznejte náš tým i naši práci, zveme Vás do „afrického klubu na Žižce“
Bezmámy tým karvinské pobočky

V Tanzanii žije 3,1 milionu dětí, které přišly o své rodiče. Státní podpora těmto dětem je malá, stát nezřizuje
sirotčince. Starost o dítě automaticky připadne příbuzným, avšak mnohdy se jedná o velmi vzdálené příbuzné.
Děti přežívají v nuzných podmínkách, s nedostatkem
lásky, pozornosti i stravy. Občanské sdružení Bez mámy
vzniklo v roce 2006. Hlavním posláním Bez mámy je
podpora a pomoc dětem, především sirotkům. Děti potřebují skutečný domov – pozornost a lásku, také dostatečné jídlo, ošacení a vzdělání. Třemi hlavními projekty
pomoci Bez mámy v Tanzanii jsou: Projekt Centrum pro
sirotky Mahango, Projekt Adopce sirotků, Projekt Škola
škole.
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l

Výsledky soutěže pro studenty středních škol

V rámci projektu „Poradenství“ probíhala v době od počátku října do druhé poloviny listopadu 2014 na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé ze čtyř vyhlášených témat z oblasti financí, daní, personalistiky a marketingu. Odborná porota složená ze zástupců odborníků v dané
oblasti na počátku prosince vybírala vítěze z celkového počtu 56 zaslaných prací. Partnerem soutěže je ArcelorMittal
Tubular Products Karviná, a.s.
1. téma: Jak se žije v penzi finančně gramotným a negramotným lidem?
Členové hodnotící komise:
doc. Ing. Pavla Klepková - Vodová, Ph.D., Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Ing. Lenka Přečková, Ph.D.
1. Lucie Parmová, Gymnázium a Obchodní akademie, p. o., Orlová
2. Mrocková, Gymnázium Turzovka, Slovensko
3. Anna Capoušková, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko
2. téma: Jaká je úloha daní v ekonomice?
Členové hodnotící komise:
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D., doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D.
1. Malík, Gymnázium Turzovka, Slovensko
2. Veronika Dudová, OA a VOŠ, p. o., Ostrava – Mariánské Hory
3. Anna Capoušková, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko
3. téma: Dokážete vytvořit zajímavou sebeprezentaci?
Členové hodnotící komise:
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D., doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc., Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
1. Jiří Franěk, Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
2. Lucie Parmová, Gymnázium a Obchodní akademie, p. o., Orlová
3. Beáta Slováková, Gymnázium Turzovka, Slovensko
4. téma: Jste kreativní, dokážete vytvořit zajímavý inzerát včetně sloganu?
Členové hodnotící komise:
Ing. Kateřina Matušinská, Ph.D., Ing. Martin Klepek, Ing. Miroslava Heczková, Ph.D.
1. Michaela Králová, Gymnázium Ledeč nad Sázavou
2. Igor Baláš, Gymnázium Turzovka, Slovensko
3. Kubinec, Gymnázium Turzovka, Slovensko
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Institut interdisciplinárního výzkumu
Nově vytvořené vědecko-výzkumné pracoviště
Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity
vstupuje na trh s nabídkou služeb zaměřených na řešení
problematiky hospodářské činnosti podnikatelským
subjektům (zejména z oblasti malých a středních podniků)
a z oblasti řízení samosprávných celků. Nabízené služby si kladou
za cíl spojit výsledky vědeckovýzkumné činnosti fakulty s aktuálními potřebami
podnikatelské praxe.

Zá
j
ty em
to cu°
pr m
od na
uk bí
ty zí
:

zpracování analýzy trhu
vytvoření podnikatelského záměru
zpracování strategie rozvoje obce
zpracování marketingové strategie obce
pořádání kurzů týkajících se základů podnikové
ekonomiky pro management MSPí
pořádání vzdělávacích kurzů
pro představitele samosprávy
a další (dle požadavků)

Bližší informace naleznete na:

Slezká univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná - Fryštát
Tel.: +420 596 398 111
E-mail: iiv@opf.slu.cz

www.iivopf.cz
facebook.com/iivopf

nabízí v akademickém roce 2015/2016 možnost studia
v těchto studijních oborech:

Bakalářské studium

 Hospodářská politika a správa
Bankovnictví
Evropská integrace
Sociální management
Veřejná ekonomika a správa
 Ekonomika a management
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
specializace Cestovní ruch
specializace Finance podniku
Marketing a management
specializace Logistika
Účetnictví a daně
 Systémové inženýrství a informatika
Manažerská informatika
 Gastronomie, hotelnictví a turismus
Hotelnictví

Navazující magisterské studium
 Hospodářská politika a správa
Bankovnictví
Evropská integrace
Veřejná ekonomika a správa

 Ekonomika a management
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Marketing a management
 Systémové inženýrství a informatika
Manažerská informatika

Doktorské studium

 Ekonomika a management
Podniková ekonomika a management

Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty http://www.slu.cz/opf/cz
nebo na Facebooku fakulty http://www.facebook.com/slu.opf

Vydala Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
v rámci projektu “Poradenství”, který je součástí Institucionálního rozvojového plánu
Slezské univerzity pro rok 2014.
Fotografie vybrány z archivu fakulty.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodbě ponikatelská fakulta v Karviné,
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná,
tel.: 596 398 111, e-mail: dekanat@opf.slu.cz, www.opf.slu.cz
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