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Rozhovor

s děkanem

Do čela Obchodně podnikatelské fakulty SU usedl v únoru letošního roku její v pořadí šestý děkan
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (42). Na postu děkana chce zhodnotit své více než 15leté zkušenosti
z výkonu funkcí jak na úrovni vedoucího katedry, tak v akademickém senátu. Ve svém volebním
programu poprvé v historii fakulty představil předem celý vedoucí tým, pojmenoval silné i slabé
stránky dosaženého rozvoje fakulty a nabídl řešení, jak ty druhé v dohledném časovém horizontu
pozvednout.
Mnoho studentů dnes zajímá otázka, jak se
jejich děkan staví k problematice školného.
Jaký je Váš názor?
Ten kdo v tomto okamžiku očekává jednoduchou odpověď typu: „Jsem pro zavedení
školného!“, nebo „Jsem proti školnému!“,
bude s největší pravděpodobností zklamán.
Problematika školného, popř. zápisného na
české vysoké školy je totiž problematikou
poněkud složitou a má více rovin, v nichž bychom měli na daný problém nazírat.
Rovina financování vysokého školství.
V současné době dostávají české vysoké
školy finanční prostředky ze státního
rozpočtu ve čtyřech základních „balících“,
které jsou určeny k financování vlastního
chodu instituce (příspěvek odvozený od
ekonomické náročnosti a kvality vysokoškolského studia), k podpoře studentů (stipendia
doktorandům, sociální a ubytovací stipendia
a dotace na ubytování a stravování), k rozvoji
vysokých škol (do konce tohoto roku Fond
rozvoje vysokých škol a rozvojové programy
ministerstva) a na mezinárodní spolupráci
(Fond vzdělávací politiky). Z těchto čtyř kapitol tvoří nejvýznamnější balík peněz finanční
prostředky, které jsou dány počtem studentů
ve studijních programech, což v minulosti
většinu českých vysokých škol vedlo k masivnímu nabírání studentů. Většina vysokých škol tak v uplynulých letech přijímala
maximální možné počty zájemců o studium, čímž si zabezpečila maximální možný
objem finančních prostředků, které z větší
části „investovala“ zejména do platů svých
zaměstnanců. Tento krok však, dle mého
osobního názoru, paradoxně vedl ke zhoršení kvality výukového procesu na českých
vysokých školách, neboť se výrazně zvýšil

počet studentů na jednoho pedagoga, rozrostly se seminární skupiny a snížila náročnost zkoušek. Dalo by se tedy říci, že honba
za penězi do jisté míry snížila kvalitu českého
vysokého školství.
Podívám-li se tedy na školné touto optikou,
pak dospěji k následujícímu závěru: „Bude-li
školné zavedeno jako další, tj. pátý „balík“
peněz, které budou moci české vysoké školy
použít k financování svých studijních programů, pak tento krok může zvýšit kvalitu jejich
budoucích absolventů a zavedení školného
je tak zcela nezbytné.“ Vím, že z dané odpovědi je cítit určitá nejednoznačnost, která je
spojena s mou obavou z toho, že zavedení
školného, popř. zápisného povede pouze
k tomu, že jeden balík peněz bude nahrazen jiným. Základem myšlenky o zavedení
školného je totiž, dle mého názoru, následující úvaha ministerských úředníků: „To co
si „vyděláte“ výběrem školného vám budeme
moci ubrat na státním příspěvku!“, což je však
postup, který dláždí onu pověstnou cestou
do pekel.
Rovina motivační. Naše zkušenost z posledních let nám ukazuje, že spousta studentů
zejména prezenční formy studia přichází
k zápisu do 1. ročníku s tím, že vlastně ani
nechtějí studovat. Ke studiu na vysoké škole
je vede snaha „prodloužit si mládí“ či touha
rodičů po tom, aby jejich potomek vystudoval vysokou školu. Zde se mi jeví zavedení školného jako určitá bariéra, která nám
umožní alespoň částečně vyeliminovat skupinu těch, kteří o studium na vysoké škole
nejeví faktický zájem.
Rovina volného přístupu ke vzdělání.
Tato třetí, nikoliv však nejméně důležitá,

rovina je spojena s úvahou, zda zavedení
školného automaticky nevyčlení ze studia
na českých vysokých školách mladé lidi ze
sociálně slabých skupin obyvatelstva. Ano,
těmto úvahám zcela rozumím a plně je chápu a myslím si, že bez toho, aby byl zaveden systém, který by umožnil vysokoškolské
studium i této skupině obyvatel je zavedení
školného, popř. zápisného zcela nemožné.
Shrnu-li tedy výše uvedené, pak dospěji
k následujícímu závěru: „Zavedení školného jako dalšího zdroje financování českých
vysokých škol a určitého motivačního prvku oddělujícího ty, kteří chtějí studovat od
těch, kteří de facto studovat nechtějí, se mi
v budoucnu jeví jako krok zcela nezbytný,
avšak pouze v případě, bude-li doprovázen
propracovaným systémem umožňujícím
studium i těm mladým lidem, kteří by za
standardních okolností nebyli schopni toto
studium finančně zvládnout.“
Jaké možnosti budoucím studentům nabízí
Obchodně podnikatelská fakulta? Můžete
ji blíže představit?
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
vznikla v září roku 1990 jako součást Masarykovy univerzity v Brně a od října 1991
je součástí Slezské univerzity v Opavě. Dá
se tedy říci, že jsme fakultou poměrně mladou, a to se všemi klady i zápory, které tento
nízký věk přináší. Za předchozích dvacet tři
let prošla fakulta celou řadou změn, jejichž
výsledkem je její současná podoba. Na fakultě, tak v současnosti působí dvanáct kateder
a jeden ústav, které zabezpečují výuku ve
čtyřech studijních programech a čtrnácti
studijních oborech bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského stupně
vzdělání. Naši studenti tak mohou získat zna-
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losti v poměrně široké oblasti ekonomických
tů financovaných z prostředků strukturálních
disciplín, jakými jsou management, markefondů, v analytických odděleních společností
ting, účetnictví, logistika, ekonomika služeb,
působících na finančních trzích, v institucích
cestovního ruchu či hotelnictví, ale také
a orgánech státní správy a samosprávy či
Slezská univerzita
z financí, sociálního managementu,
integrač- v Opavě
neziskových organizacích a obecně prospěšFakulta veřejných
politik v ných
Opavěspolečností. Absolventi bakalářských
ních procesů, veřejné ekonomiky
a správy
či z manažerské informatiky.
studijních programů se v těchto institucích
Obchodně podnikatelská fakulta i město
uplatní zejména na pozici nižšího, popř.
Karviná nabízí našim studentům také celou
středního managementu, kdežto absolventi
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řadu mimostudijních aktivit. Ať se jedná
navazujících magisterských studijních proo zapojení do oblasti vědy a výzkumu na
gramů a doktorských studijních programů
pozici pomocné vědecké síly, zdokonalování
na pozici středního a vyššího managementu.
si svých schopností pracovat v týmu a svých
Naši absolventi působí ve vedoucích pozicích
jazykových dovedností v rámci pobočky nejnejen ve společnostech působících na území
větší studentské organizace na světě AIEČeské republiky, ale také v zahraničí, a to jak
SEC, nebo v rámci studijních pobytů např.
v soukromé sféře, tak v institucích Evropské
ve Finsku, Irsku, Španělsku, Francii, zemích
unie.
Beneluxu či Japonsku v rámci programu
O možnosti uplatnění našich absolventů na
Erasmus, zlepšování své fyzické kondice
českém trhu práce do jisté míry svědčí také
v rámci Vysokoškolského sportovního klubu,
ukazatel míra nezaměstnanosti, která v přínavazování přátelství na půdě
Studentského klubu Insomnia či
o využití široké nabídky kulturních a sportovních akcí, jež potenciálním zájemců nabízí jak město
Karviná, tak i Lázně Darkov.
Sečteno a podtrženo: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné nabízí svým studentům
nejen poměrně širokou škálu
studijních oborů ekonomického zaměření, ale také celou řadu
dalších aktivit, v jejichž rámci se
mohou studenti realizovat, ať
již na půdě univerzity samotné,
nebo mimo ni.

3.

Co vše může být ze studenta
Vaší fakulty? Jakou má možnost uplatnění na trhu práce?
Jak jsem již uvedl v odpovědi
na předchozí otázku, Obchodně podnikatelská fakulta v současnosti nabízí čtyři studijní
programy, které se dále člení do
čtrnácti oborů. Tato poměrně široká nabídka
studijních oborů definuje také širokou míru
uplatnění absolventů naší fakulty. Obsahová
náplň jednotlivých studijních programů vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění
absolventů v oblasti účetnictví, bankovnictví
a pojišťovnictví, ve finančních, obchodních
a marketingových divizích tuzemských a zahraničních firem, národních, nadnárodních
i mezinárodních institucích a společnostech,
firmách zaměřených na zpracovávání projek-

padě českých ekonomických fakult dosahovala v roce 2011 průměrné hodnoty 13,5 %,
přičemž v případě SU OPF to bylo 16,5 %.
Dalo by se tedy říci, že osm z deseti absolventů naší fakulty najde na českém trhu práce
uplatnění. Vím, že výše uvedená hodnota
míry nezaměstnanosti se vám může jevit
jako příliš vysoká, ale ve srovnání s ostatními veřejnými ekonomicky orientovanými
fakultami vysokých škol působících na území
Moravy je to číslo poměrně dobré, o čemž

svědčí i oficiální údaje Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, z nichž vyplývá, že
např. v případě Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava se hodnota tohoto ukazatele pohybuje na úrovni 25,7 %, Fakulty managementu a ekonomiky UTB Zlín 25,2 % či Fakulty
podnikatelské VUT Brno na úrovni 18,7 %.
Proč by si měl student zvolit zrovna Obchodně podnikatelskou fakultu? Jaké jsou
její přednosti oproti ostatním stejně zaměřeným fakultám?
Tato otázka byla de facto zodpovězena již na
předchozích řádcích. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je mladou, dynamicky
se rozvíjející fakultou, která svým studentům
nabízí poměrně širokou škálu studijních
oborů a řadu mimovýukových aktivit, které
aktivním studentům umožní prožít v Karviné
tři až pět let plnohodnotného studentského života, na něž budou v budoucnu rádi vzpomínat. Vím, že
Karviná jako město nemá v povědomí lidí, žijících mimo její
území zrovna dobrou pověst,
ale z vlastní zkušenosti člověka, který zde dojíždí za prací,
musím říci, že vám toto město
určitě dovede učarovat.
Karviná již dávno není městem šachet a průmyslových
podniků. Je to krásné zelené
město, které vám nabízí celou
škálu možností jak trávit svůj
volný čas. K dispozici tak máte
celou řadu sportovních areálů, kulturních akcí, nádherný
zámecký park s jezírkem, kde
se můžete projet na lodičkách, lázně, které vám nabízejí
možnost využít možnosti moderního wellness centra Svět
vitality, a to vše jen pár kroků
od jednotlivých univerzitních
budov či od univerzitních kolejí. A možná neuplyne tak moc času a vy
s hrdostí v hlase a zasněným pohledem
v očích budete zpívat oblíbený refrén
nedávného hitu skupiny Yo Yo Band: „Tam
v Karviné, v Karviné…“

Inaugurace děkana

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Slavnostní inaugurace doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné proběhla 27. března 2013 v Malém sále fakulty za účasti Akademických
senátů, Vědeckých rad i mnoha významných hostů, mezi nimiž nechyběli zástupci českých, ale též
slovenských a polských vysokých škol a jejich fakult. Rektor SU prof. R. Žáček předal děkanu doc. P. Tulejovi
žezlo a dekoroval ho řetězem. Do úřadu oficiálně uvedený děkan poté složil slib a ujal se inaugurační
přednášky.
Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

4.

V ní se z pozice svého profesního zaměření věnoval tématu ordoliberalismu,
který obohatil a ovlivnil ekonomické myšlení od druhé poloviny třicátých let
20. století. Připomenul základní postuláty tzv. freiburské školy založené Walterem
Euckenem (1891-1950) a položil je též do souvislosti s jejich realizací v praktické
politice sociálně tržního hospodářství uplatňované v poválečném Německu
postupně bavorským ministrem hospodářství, spolkovým ministrem hospodářství a nakonec spolkovým kancléřem Ludwigem Erhardem (1897-1977),
duchovním otcem tzv. hospodářského zázraku.
V následujícím vystoupení rektor SU prof. R. Žáček projevil radost nad tím,
že v čele SU OPF je po dlouhých letech ekonom. „Říkám to nejen s ohledem

na zaměření naší karvinské fakulty, ale samozřejmě rovněž v kontextu současné
situace v českém vysokém školství, která je poznamenána důsledky chybných
rozhodnutí minulých vládních garnitur. Zprvu masifikace vzdělávání na vysokých školách, posléze prudký pokles úrovně uchazečů o studium dostal vysoké
školy do pozice, kdy jsou často kritizovány za přípravu jen těžce zaměstnavatelných absolventů,“ uvedl rektor. „Věřím, že se nové vedení karvinské fakulty,
označované za mladé a nabízející též přívlastek dynamické, dokáže postavit
výzvám doby, k čemuž mu přeji mnoho sil, úspěchů i moudrosti v tom, aby
dokázalo využít též zkušeností těch starších. Za vedení univerzity připojuji
ujištění, že mu v tom bude maximálně nápomocno,“ zavřel prof. Žáček.

Kromě děkana byli do funkce slavnostně uvedeni proděkani, kteří z jeho rukou převzali řetězy. Nejbližšími členy týmu se tak stali prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., statutární
zástupce a proděkan pro zahraniční styky, Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti, doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., proděkan pro rozvoj
a vnější vztahy a Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum. Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. bude vykonávat funkci děkana fakulty v prvním volebním
období. Jako kandidát na funkci děkana vzešel z voleb Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne 12. 12. 2012.
Do funkce děkana fakulty jej jmenoval prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., rektor Slezské univerzity v Opavě s účinností od 1. 2. 2013.
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Tradice

oslav svátku

Slezská univerzita v Opavě
spolupřipravovány a bedlivě kontrolovány
Fakulta veřejných politik v Opavě
bezpečností. Květnové studentské akce se
v Praze konaly bez průvodů a s policejní asistencí u pomníku K. H. Máchy. V 80. letech
byly alegorické průvody a pochody městem
Majáles (v
překladu
z
latiny
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nahrazeny přehlídkami hudebních skupin.
„májové, květnové“) je oslava
Porevoluční majálesy
byly zahájeny až roku
příchodu jara a oslava krás
2004. Obsahově nastudentského života. Co dělá
vazují na tradici 80.
let, tj. mají především
Majáles takovým, jaký je? Jsou
charakter velkého
to lidé, kteří se ho účastní. A ti
hudebního festivalu
lidé jsou jací? Příjemní, mladí,
spojeného s různými
zábavnými soutěžepozitivní… Majáles je zážitek,
mi, prezentujícími
který je nejlepší poznat na
dovednosti studentů,
ale mají masovější
vlastní kůži.
charakter.

na fakultě

5.

Tradice je doložena už od dob rozmachu
univerzit v 15. století, a již tehdy se ustálil
zvyk tolerovat studentskou recesi, a to i provokativní. Původ slavnosti v českých zemích
je kladen až do prostředí středoškoláků
v 18. století. V den školního volna před filipojakubskou nocí (30. dubna) se žáci vydávali
pod školními prapory a se svým učitelem do
jarní přírody, kde zpěvem oslavovali radost.
V druhé polovině 19. století se majáles stal
volnomyšlenkářským a vlasteneckým svátkem, který si přisvojili i vysokoškolští studenti. Majáles byl charakterizován především
průvody různě recesisticky oblečených studentů městem a volbou Krále majálesu. Za
první republiky tradice majáles ochabovala,
po druhé světové válce v letech 1946–1947
tradici oživovali politicky aktivní svazáci.
Roku 1956, po pádu Stalinova kultu, se režim
odvážil tradici obnovit, avšak snažil se ji mít
pod kontrolou. Přesto si majáles ve druhé polovině 50. let a v 60. letech uchovaly opoziční
a studentský ráz. Další ročníky majáles byly

Karvinský Majáles
U zrodu Majálesu
na karvinské fakultě
stál nadační fond
Student, který vznikl
v roce 1994. Po tříleté
přestávce se nadace
Student v roce
2001 rozhodla pro
obnovení této ryze
studentské tradice
oslav jara. Každoročně
se tak nejen studenti
fakulty, školáci, ale
také občané Karviné
mohou těšit na průvod
masek, spoustu
dobré hudby, soutěží
a především dobré
studentské zábavy.
A k ce k a žd o ro č n ě
probíhají ve spolupráci
s městem Karviná. Od
loňského roku je akce pořádána studenty
fakulty ve spolupráci s Iniciativou Dokořán,
o.s. a studentskou organizací AIESEC v areálu
Lodiček v Parku Boženy Němcové.
Letošní ročník se konal na počátku května.
Všichni zúčastnění si mohli vychutnat
zajímavé interprety i doprovodný či sportovní
program. Studentskou oslavu jara odstartoval

jara
průvod masek od Obchodně podnikatelské
fakulty. Po průvodu městem v maskách se
bujaré veselí přesunulo do nádherného
prostředí u vody Loděnic v zámeckém parku
Boženy Němcové. Každý účastník, který
neváhal a navlékl na sebe masku, získal

ocenění v podobě poukazů na půjčení
lodiček. Vystoupily kapely jako INEKAFE,
PRAGO UNION, THE TRUTH IS OUT THERE,
STARÉ PUŠKY, NOAH ELLENWOOD & BAND,
ALLSKAPONES a další. Další úspěšný ročník je
za námi. Můžeme si jen přát, aby ten příští byl
stejně úspěšný a přinesl nám spoustu zábavy
a veselí.

O snídane

s děkanem

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

je zájem

Již od počátku funkčního období otevřel děkan dveře své pracovny a začal pořádat „Snídaně
s děkanem“. Besedy jsou určeny pro všechny studenty prezenční a kombinované formy studia. Sedm
vylosovaných studentů může nad šálkem kávy či čaje diskutovat s děkanem o aktuálních otázkách
fungování fakulty.
Premiérová beseda proběhla 10. dubna 2013
a těšila se velkému zájmu ze strany studentů.
Prvních sedm šťastlivců z více než pěti desítek zájemců, tak mělo možnost prodiskutovat s děkanem fakulty své otázky, postřehy
a připomínky k dění na fakultě. Otázek měli
zástupci studentů připraveno skutečně hodně, řeč přišla mj. na výuku cizích jazyků na
fakultě, problematiku menzy a stravování,
nový metodický pokyn, akreditace, ale také
konkrétní dotazy k jednotlivým studijním
oborům.
Většina zúčastněných setkání hodnotila
vesměs pozitivně. „Určitě splnilo, v mnoha
ohledech dokonce předčilo moje očekávání, zejména díky pohotové a otevřené reakci
pana děkana na všechny dotazy,“ svěřila se
Bc. Ivana Ližbetinová, studentka navazujícího magisterského oboru Finance, kterou
doplnila i Bc. Lenka Zelová, taktéž studentka
oboru Finance: „Mile mě překvapil neformální a příjemný přístup a určitě bych kladně
hodnotila, že pan děkan bral naše podněty
a názory v potaz a vše si pečlivě zaznamenával.“ Čas na snídani byl přesně vymezen, a tak
nebylo divu, že na spoustu otázek nezbyl čas.
„Měla jsem na pana děkana připravené dvě
otázky, bohužel mi ale na jejich položení
nezbyl čas. Nicméně musím podotknout, že
probíraná témata s tím, co mě zajímalo, často souvisela a alespoň rámcových odpovědí

jsem se nakonec dočkala,“ svěřila se Bc. Veronika Koláčková, studentka oboru Veřejná
ekonomika a správa.
A jak setkání hodnotí pan docent Tuleja,
děkan fakulty?
Z mého pohledu bylo toto setkání velmi
přínosné. Je pravdou, že z počátku jsem se
obával, zda se studenti dostatečně uvolní
a budou ochotni hovořit o svých problémech otevřeně, ale tyto mé obavy se rozplynuly hned v první čtvrthodině. Naše diskuse
se mi jevila jako velmi otevřená. Studenti se
nebáli upozornit na negativní jevy, které jejich studium provázejí. Některé z nich mi již
byly známy a daly by se označit za standardní
evergreeny, které se pravidelně objevují na
jednáních Akademické obce či Akademického senátu, např. již výše zmíněné stravování,
ale našly se i takové, které byly pro mne zcela nové, díky čemuž novému vedení fakulty
přibyly na již tak poměrně rozsáhlý seznam
další problémy k řešení. Některé z nich bylo
možno vyřešit poměrně operativně, takže
jsem první kroky k jejich odstranění podnikl
již na poradě vedení Obchodně podnikatelské
fakulty, která následovala ihned po ukončení
„Snídaně s děkanem“. U ostatních připomínek
a podnětů ke zlepšení chodu fakulty jsme pak
začali hledat cesty k tomu, jak dané problémy
co možná nejrychleji a nejefektivněji vyřešit.

Bude tradice „Snídaní“ pokračovat také
v příštím akademickém roce?
„Snídaně s děkanem“ je jedním z významných prvků mého volebního programu,
Slezská univerzita
přičemž od samého počátku jsem předpoVzdělávací centrum
kládal, že tato setkání se studenty budou
probíhat v průběhu celého mého funkčního
období. Vyjdu-li jak se zájmu studentů o tuto
formu dialogu, na první snídani se přihlásilo
6.
více než 50 studentů, tak s množství pozitivní i negativních informací o dění na fakultě,
které jsem v rámci první „Snídaně“ získal, pak
dospívám k závěru, že to je krok správným
směrem. Jinými slovy řečeno, mým záměrem
je, aby „Snídaně s děkanem“ byly realizovány
v průběhu celého mého funkčního období,
a to v pravidelném jednoměsíčním intervalu,
přičemž termíny konání by měly kopírovat
průběh akademického roku, tj. první „Snídaně“ by se měla uskutečnit v říjnu a poslední
v červnu příslušného akademického roku.
Současně doufám, že o tuto formu dialogu
bude ze strany studentské komory Akademické obce dostatečný zájem a že tato
setkání přispějí nejen k zlepšení vzájemných
vztahů mezi zaměstnanci a studenty, ale také
ke zvýšení prestiže a zlepšení postavení
Obchodně podnikatelské fakulty mezi českými vysokoškolskými pracovišti.
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Poznávání kultury cizích zemí
prostřednictvím Global Village

KARVINÁ

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě

Ve středu 17. dubna se ve studentském klubu Insomnia konal další ročník multikulturního večera s názvem
„GLOBAL VILLAGE“. Jedná se o společné setkání studentů z celého světa, které každoročně připravuje
studentská organizace Erasmus student club ve spolupráci s oddělením zahraničních styků Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné a občanským sdružením Kultura OPF.

univerzita v Opavě
Cílem tohoto mezinárodního multikulturního večera, je především společné setkání studentů, navázání
cí centrum v Krnově
nových kontaktů a poznání jejich kultury a tradic. Zahraniční i tuzemští studenti nabízí návštěvníkům

ochutnávku tradičních národních jídel a nápojů, také si připravují prezentace o své zemi, které jsou okořeněny
zpěvem národních písní a tancem. Na letošní ročník se členové Erasmus student clubu tzv. „Erasmáci“ pečlivě
připravovali a návštěvníci tak mohli spatřit zajímavé prezentace studentů z osmnácti zemí světa.
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Jaké bylo letošní setkání a co mohli návštěvníci ochutnat, jsme se zeptali jedné z organizátorek této akce.
Bc. Martiny Bertové, studentky navazujícího magisterského studijního oboru Ekonomika podnikání v obchodě
a službách „Global Village sa neodmysliteľne spája s ochutnávkou jedál zahraničnej kuchyňe našich zahraničných študentov.
| 1.9 |
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Tento rok sa ponúkla príležitosť pochutiť si na španielskej tortille a jamon serrano, na poľských krowkách, pravom gréckom
šaláte a tzazikách ale aj mnoho daľších tureckých, ukrajinských a fínskych špecialitách. Aj keď sa študenti z Turecka obávali,
že neobstarajú potrebné ingrediencie, na zaplnenom stole to nebolo poznať. Príjemná atmosféra a zábava pokračovala
do ranných hodín, tentokrát aj v rytme tureckej a temperamentnej španielskej hudby. Táto akcia bola zaujímavá nielen pre
zahraničných študentov, ale aj študenov Slezskej univerzity Obchodně podnikatelskej fakulty, ktorí mali šancu bližšie spoznať
kultúru iných národností.“
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Studovat
je možno také v zahraničí
Studenti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné mohou při splnění
stanovených studijních podmínek absolvovat část studia v zahraničí na
některé z partnerských univerzit. Kromě zdokonalení v cizím jazyce tak
studenti získávají nové vědomosti, zkušenosti, praxi a také spoustu nových
přátel. Díky evropskému systému přenosu kreditů (ECTS) jsou vyjíždějícím
studentům při dodržení pravidel výjezdů kredity získané v zahraničí
započteny do studia na fakultě. Délka pobytu na zahraničních univerzitách
se pohybuje v rozmezí od tří do dvanácti měsíců.

Zahraniční studijní pobyty jsou realizovány v rámci programu Evropské unie LLP/
Erasmus případně LLP/Erasmus – intenzivní
programy nebo na základě uzavřených dohod o spolupráci mezi Slezskou univerzitou
a zahraničními partnerskými univerzitami.
V tomto případě jsou výměnné pobyty začleněny do Rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
nebo speciálních programů jiných resortních ministerstev. Slezská univerzita v Opavě vstoupila do evropského vzdělávacího
programu Socrates Erasmus v roce 1998.
Od akademického roku 1999/2000 se uskutečnily první výjezdy studentů Obchodně
podnikatelské fakulty na jednosemestrální
studijní pobyty na partnerských univerzitách
ve Finsku, Německu, Belgii a Velké Británii.
V roce 2007 byl program Socrates Erasmus

transformován do tzv. LLP/Erasmus. Nabídka
aktivit pro studenty a destinací byla postupně rozšiřována až na současných 27 vysokých
škol v 21 zemích EU.
Fakulta spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v Polsku, Belgii, Německu, Holandsku, Španělsku, Portugalsku, Francii, Velké
Británii, Řecku, Bulharsku, Maďarsku, Lotyšsku, Itálii, Estonsku, Rumunsku a ve Finsku.
Studenti mají možnost studovat také v dalších evropských a mimoevropských státech,
například v Rusku, na Ukrajině, v Turecku
nebo v Japonsku.
Jak hodnotí svůj studijní pobyt a co mu
předcházelo, zavzpomínala Bc. Michaela
Horúcková, studentka navazujícího magisterského studijního oboru Evropská
integrace.

Program Erasmus: Vývoj studentské mobility na SU OPF v období 1999
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Nabyté zkušenosti ze zahraničního studijního pobytu rozvíjí osobnost
studenta a zlepšují jeho dovednosti, jako jsou komunikace v cizím
jazyce, interkulturní komunikace. Zkušenost ze studia v zahraničí
překonává komunikační bariéry, vzbuzuje ochotu pracovat v zahraničí
a také přináší možnost lepšího uplatnění na trhu práce.

„Ve 2. ročníku bakalářského studia jsem
na nástěnce Oddělení zahraničních styků
Slezská univerzita
zahlédla nabídku zahraničníchObchodně
studijníchpodnikatelská fa
pobytů v rámci programu Erasmus. Nabídka
mě zaujala, představa semestru stráveného
na zahraniční univerzitě okouzlila, a tak jsem
se rozhodla, že tedy, jak se říká, „zkusím štěstí“ a přihlásila se do výběrového řízení. Výběrovým řízením jsem prošla úspěšně, a na
letní semestr jsem vyjela do země mých snů
– Nizozemí. Semestr na University of Twente
jakoby se stal synonymem k pěti úžasným
měsícům, plných zábavy a nezapomenutelných zážitků, ale také tvrdé práce, která
byla dána odlišnou studijní zátěží a naprosto
jiným studijním systémem.“
Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

Vyhodnocení odpovědí studentů na otázku: Co jste po absolvování
pobytu nejvíce ocenil/a?
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prohloubení zlepšení pobyt v cizí nezávislost, pracovní
splnění
odborných jazykových zemi jako soběstačnost přínos-lepší povinné části
znalostí
životní
znalostí
pracovní
studia
zkušenost
uplatnění

Zdroj:
Archiv oddělení zahraničních styků na SU OPF a Databáze Závěrečných zpráv
studentů NAEP

Slavnostní promoce absolventů karvinské fakulty
Promoce(z latinského promotio, od pro-moveo, postrčit, podpořit) jedná se o slavnostní
akademický obřad s udělením akademického titulu osobám, které řádně ukončili vysokoškolské
studium.

Ve dnech 10. a 12. července 2013 složilo absolventský slib 435
absolventů bakalářského studia, 208 absolventů navazujícího
magisterského studia a 7 absolventů doktorského studia.
Slavnostní ceremoniál probíhal po oba dny v několika kolech, dle
předem připraveného scénáře. Absolventi v průběhu slavnostního ceremoniálu vyslechli promoční slib, který následně každý
absolvent stvrdil položením pravé ruky na insignie fakulty a slovy
„SPONDEO AC POLLICEOR“ (zavazuji a slibuji). Následně obdrželi
z rukou děkana fakulty diplom a dodatek k diplomu.
Tradiční součástí promočního obřadu je také předání ocenění
studentům za nejlepší diplomovou práci v daném studijním oboru.

Ceny z rukou děkana převzali: Marcel Szmek (Vyhodnocení investice ve společnosti Slévárny Třinec, a.s.), Jakub Kráčmar (Podniková
kultura mezinárodní firmy), Markéta Szczepaniková (Projekt rehabilitačních služeb v domově pro seniory), Darina Turoňová (Akciové
trhy USA a Velké Británie: Dopady globální finanční krize), Hana
Domanská (Administrativní ocenění nemovitostí a jeho dopady
na stanovení daní ve vybraných letech v ČR), Lukáš Dziadek (Implementace webového portálu SLU).
Shromáždění ve Velkém sále fakulty se kromě čelních představitelů
univerzity a fakulty, zúčastnili také významní hosté.
Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšný start v profesním životě případně úspěšné pokračování v dalším studiu.

Z cinnosti Akademické poradny

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Jedním z cílů Akademické poradny je vytvořit rovné podmínky pro studium studentů se specifickými
vzdělávacími potřebami a zmenšit tak bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Tento cíl
Slezská univerzita
v Opavěaktivit a činností.
se snaží plnit prostřednictvím
dílčích
Matematický ústav v Opavě

Prvním důležitým krokem bylo zavedení možnosti uvést v přihlášce ke
studiu žádost o zohlednění zdravotních specifik. Dle požadavku zájemce
o studium vypracovává Akademická
doporučení k žádosti o inuniverzita v poradna
Opavě
cí centrum v dividuální
Krnově
modifikaci přijímacích
zkoušek. Pro studenty vyhotovuje
doporučení k žádostem o individuální studijní plán (včetně speciálně
pedagogického a psychologického
vyšetření).

poradny tj. zápůjčky kompenzačních
pomůcek, pomoc studijního asistenta
(zapisovatelská služba, tisk a kopírování studijních materiálů, nácviku tras
v rámci budov univerzity, při základní
orientaci v provozu univerzity), aj.
Zvláště pro studenty se SVP jsou velmi
přínosné videozáznamy z výuky, které
jsou pořizovány v rámci projektu OP VK
č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005 «Zkvalitnění
výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na
Slezská univerzita v Opavě
SU v Opavě» na jehož realizaci se AkaFakulta
veřejných
politik vdemická
Opavě poradna podílí a díky němuž
Studenti se zde také
mohou
informovat jak postupovat při podávání
je významně rozšířeno vybavení komžádostí o přednostní zápis na rozvrhové
penzačními pomůckami pro studenty
akce z důvodu
s těžším
postižením sluchu a zraku.
| 1.9zdravotního
|
OVX.cz 2003znevýhods.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková,
M. Petrásek
nění. Důležitým servisním opatřením
Do sociálně-psychologického, spejsou bezplatné služby Akademické
ciálně-pedagogického a profesního

poradenství, které poskytuje nejen
studentům a budoucím absolventům
fakulty, ale také zájemcům o studium,
spadá také pořádání tematicky zaměřených přednášek a workshopů. Od
počátku letošního roku si tak zájemci
mohli vybrat z celé řady zajímavých
přednášek a workshopů, které byly na
půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné uspořádány:

♥ Sen a jeho využití pro růst osobnosti, přednášel Mgr. Bohdan Chodura,
♥ Uplatnění absolventů na trhu
práce, přednášela Petra Nováková,

♥ Co nám může prozradit písmo, přednášel PaedDr. Božetech Siwek, Ph.D.,
♥ Podnikání jako výzva a příležitost,
přednášela Ing. Pavla Čmuchová, MBA,

♥ Efektivní komunikace při výběrovém řízení, PhDr. Hana Kušnírová,
♥ Role pohlaví v kariérním životě,
přednášela Mgr. Květa Jordánová,

♥ Vliv rodinných vzorců a našich projekcí na utváření partnerských vztahů,
přednášela, PhDr. Hana Kušnírová.
Tyto akce se setkávají s příznivým
ohlasem ze strany studentů a široké
veřejnosti, proto se také v dalším období mohou zájemci těšit na řadu
zajímavých přednášek například
z oblasti uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce, apod.
Veškeré informace o Akademické poradně
jsou dostupné na: www.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/akademicka-poradna.
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Co nabízí areál Na Vyhlídce?
Vysokoškolská kolej se nachází v nově zrekonstruovaném areálu Na Vyhlídce a kromě
ubytování poskytuje studentům Obchodně podnikatelské fakulty po celou dobu jejich studia
také možnost stravování a sportovního vyžití. Ubytovací kapacita činí v současnosti okolo
450 ubytovacích míst. Zájemci o ubytování mají k dispozici dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje
s internetem, sociálním zařízením, sprchovým koutem a kuchyňkou. Součástí studentských kolejí
je vysokoškolská menza a odborná knihovna. Studenti si mohou za mírný poplatek pronajmout
tělocvičnu nacházející se areálu nebo navštívit posilovnu, kterou si zde zřídili sami studenti.
V blízkosti kolejí je přímé spojení do středu města autobusy MHD. Pro přidělení místa na kolejích
má vliv řada faktorů, například dojezdová vzdálenost, sociální a zdravotní faktory aj.
Jak se bydlí studentům v tomto areálu kolejí a jaké zde mají možnosti
aktivně trávit volný čas?
Dagmar Jemelková, studentka
bakalářského studijního oboru

Jiří Václavík, student
studijního oboru

Hotelnictví
„S ubytováním na kolejích jsem
spokojená. Bydlím v pavilonu B,
kde se mi především líbí moderní
a jednoduché vybavení pokojů
s vlastním sociálním zařízením. Na
každém patře je společná kuchyňka se základním vybavením, kterou
téměř každý den využívám. Jediná věc, kterou bych vytkla je topení
bez vlastní možnosti nastavení. Na
kolejích je tělocvična, kterou jsme
v zimě pravidelně využívali ke hře
volejbalu a florbalu.“

Řízení logistiky
S ubytováním na kolejích jsem
spokojen. Vyhovuje mi, že máme
blízko odbornou knihovnu a také
menzu. Se sportem na kolejích je
to celkem složité. Sice zde je poměrně dobrá tělocvična, ale přes
den v ní probíhá výuka, a to někdy
až do 20:00 hodin (mimořádně
i později). Když se najde volno, je
složité ji zamluvit, protože je hodně zájemců. Řešení podle mého
názoru není lehké. Tělocvična
není „nafukovací“ a zájemců
o sport na kolejích je hodně.
Možná, pokud by to bylo možné, by studenti (a to včetně mě)
uvítali, kdyby se zavedla „dotace“
na plavání. Slyšel jsem, že v minulých letech, byl vstup do plavání
zdarma. Ale konkrétní řešení ke
zlepšení situace se sportovním
vyžitím mě nenapadá.

Ing. Jana Kubíková, studentka doktorského studijního oboru
Podniková ekonomika
„Na vysokoškolských kolejích
v tomto areálu bydlím dva roky,
a to konkrétně v pavilonu B. S ubytováním jsem spokojená. Většinou se stravuji ve zdejší menze,
navzdory omezené nabídce jídel.
Volný čas trávím ve zdejší posilovně, kterou si zařídili studenti a také
v tělocvičně. V létě trávím hodně
času venku, za areálem je prostor,
kde můžeme také grilovat.“
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Vznik a rozvoj odborné knihovny, byl iniciován vznikem Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné a jejími potřebami. V prvních letech své existence disponovala pouze jedinou
místností - klasickou třídou, kde byla umístěna kopírka a půjčována byla jen základní skripta
a učebnice. Vybudování moderní univerzitní knihovny představovalo značnou výzvu.
S rozvojem Obchodně podnikatelské fakulty se průběžně rozvíjela i univerzitní knihovna.

11.

Postupem času získala knihovna větší prostory, své první PC pro uživatele, zabezpečovací radiofrekvenční ochranu fondu a zabezpečovací
brány. Se zdokonalováním techniky se rozvíjel i rozsah činností knihovny. Kromě půjčovní a studijní činnosti knihovna zajišťovala referenční,
rešeršní a bibliografickou službu. Vedle on-line katalogu knihovny vznikala databáze článků z tematicky zaměřeného odborného tisku, která
je budována dodnes a je hojně využívána. S nárůstem různorodého
knihovního fondu, nárůstem uživatelů a požadavků na služby, se měnily
i požadavky na prostory, technické vybavení knihovny i provozní dobu.
V roce 1998 byla knihovna přestěhována do objektu Na Vyhlídce, kde
setrvala až do doby rekonstrukce celého objektu v roce 2007. Po dobu
téměř tří let se knihovna nacházela v nevyhovujících provizorních prostorách bývalé polské základní školy na Třídě Osvobození. V prosinci
2010 byla odborná knihovna přestěhována do nově vybavených prostor
zrekonstruovaného areálu Na Vyhlídce.
Odborná knihovna má přes 50 tisíc knihovních jednotek zaměřených na studijní obory fakulty. Multimediální studovna nabízí ke
studiu kromě odborné literatury, studijních materiálů a odborných

časopisů, také možnost samoobslužného kopírování, tisku
a skenování. Jsou zde k dispozici bakalářské, magisterské i doktorandské práce, databáze na CD-ROM, výukové videokazety a audiokazety.
Zájemcům jsou zpřístupněny i vysokoškolské práce v digitální podobě.
Studovna je určena rovněž k centralizovanému využívání elektronických
informačních zdrojů přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě
knihovny a Internetu. Část zdrojů je zpřístupněna také prostřednictvím
vzdáleného přístupu přes eduID.
Knihovna má k dispozici 86 studijních míst s počítačem, zázemí
(11 míst) pro informační výchovu uživatelů a výuku multimediálních
programů, 4 vyhledávací terminály k on-line katalogům. Pracovníci
knihovny kromě výpůjční služby poskytují meziknihovní výpůjční službu, informační a bibliografické služby, rešeršní a referenční
služby z lokálních a síťových zdrojů dat. V půjčovně je nainstalován
automatizovaný samoobslužný výpůjční pult a v prostorách recepce
24 - hodinový terminál s boxem pro samoobslužné vrácení knih. Vstup
do knihovny umožňuje identifikační karta, fond je chráněn radiofrekvenčními branami.

Studentské organizace

- AIESEC

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) je
největší studenty plně řízenou nepolitickou a neziskovou organizací na světě. Sdružuje přes 80 000
studentů ze 113 zemí světa. Mladým lidem nabízí možnost účastnit se zahraničních stáží, vyzkoušet
si vedení týmu a zapojit se do vzdělávacího prostředí. Mezi hlavní aktivity AIESEC patří zejména
organizování zahraničních výměnných pobytů, ale také vzdělávání mladých lidí a studentů, pomoc
v jejich osobním rozvoji a zprostředkování kontaktu s firmami. AIESEC je také charakteristický svým
přístupem, a to zejména snahou o pozitivní společenské změny.
Jedna z desíti lokálních poboček AIESEC Česká republika má od roku 1992
své sídlo na Obchodně podnikatelské
fakultě v Karviné, Slezské univerzity
v Opavě. AIESEC Karviná nepatří co
do velikostí členské základny a geografickým umístěním mezi největší
pobočky, ale právem je řazena mezi
pobočky nejvýkonnější co do počtu
zrealizovaných stáží. Studentům fakulty AIESEC Karviná nabízí možnost
absolvování zahraniční odborné stáže
ve více než 110 zemích světa.
Michal Skřička,
student oboru Hotelnictví

Rozhodl jsem se, že nechci strávit celé
léto pouze v České republice, a proto
jsem začal hledat krátkodobou rozvojovou stáž organizace AIESEC. Věděl
jsem, že chci letět za hranice Evropy
a nejvíce se mi líbila nabídka právě
z Panamy. Nikdy jsem v této části
světa nebyl, a proto to pro mne byla
výzva, nejen zvyknout si na místní
podmínky, ale také se domluvit. Projekt, na kterém jsem spolu s dalšími
stážisty pracoval, se jmenoval Future Citizen, a probíhal na středních
školách a neziskových organizacích
v hlavním městě.
Pracoval jsem v týmu 6 stážistů z Německa, Polska a Mexika. Našim cílem

bylo formou workshopů rozšířit Slezská
obzo- univerzita
Vzdělávací centrum
ry tamních středoškoláků a seznámit
je s tématy jako je leadership, dobrovolnictví, mezinárodní stáže, nebo
sebevědomí. Celý workshop pak měl
12.
kulturní podtext a my jsme v průběhu
prezentovali naši kulturu, zvyky a tradice. 7 týdnů uplynulo velmi rychle.
Odnesl jsem si vzpomínky, na které
nezapomenu a zkušenosti, které jistě
využiji v budoucnosti. Naučil jsem se
prezentovat a předávat své znalosti
v angličtině a také jsem si zdokonalil
své schopnosti práce v mezinárodním týmu, které mi určitě pomohou
v mé budoucí kariéře. Navíc jsem
získal mnoho kontaktů z celého světa a kamarády, se kterými jsem stále
v kontaktu.
Další aktivity AIESEC Karviná
Kromě zahraničních odborných stáží připravuje tato organizace pro
studenty celou řadu vzdělávacích
workshopů a tréninků, zaměřených
na zlepšení prezentačních dovedností, přípravu na pracovní pohovor
a podobně. K dalším aktivitám patří
příprava a organizace řady zajímavých projektů (např. projekt SPEAK,
EDISON, Career Days, program Host
family, apod.). V bohaté nabídce je
pamatováno rovněž na budoucí studenty prvního ročníku, pro které každoročně pořádá AIESEC prázdninový
víkend tzv. Prvákoviny.

2013

OPF

TV

KARVINÁ
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Díky zájmu a Slezská
snazeuniverzita
studentů
fakulty
v Opavě
Matematický
ústav v Opavě
vznikl nedávno
na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné
informační videokanál s názvem
“OPF TV“. Záštitu nad touto
univerzita v Opavě
cí centrum v Krnově
studentskou tvůrčí činností převzala
Katedra informatiky pod vedením
Ing. Dominika Vymětala, DrSc.
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
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 Záměrem
studentů
je přinášet zajímavé
reportáže z dění na fakultě. Budeme tak mít
možnost zhlédnout například reportáž ze
Dne otevřených dveří, vyslechnout rozhovor
se zástupci vedení fakulty nebo se dozvědět
něco zajímavého od zahraničních studentů
pobývajících na fakultě. Další reportáže
budou natáčeny z přednášek a seminářů
odborníků z praxe hostujících na fakultě.
Ve spolupráci s Katedrou marketingu
plánují studenti také v rámci předmětu
Marketingová komunikace (vyučován

13.

v angličtině) vytvářet spolu s ostatními
studenty seminární práce například formou
vytváření a natáčení reklamy, spotu nebo
virálního videa k danému produktu či službě.
 Již nyní mají zájemci možnost si přehrát
na Facebooku fakulty nebo na Facebooku
OPF TV například reportáž ze „Snídaně
s děkanem“, z vyhlášení výsledků soutěží
pořádaných pro studenty středních škol
nebo rozhovor se studentkou z Číny, která
pobývá na fakultě díky výměnným stážím
studentské organizace AIESEC.

Jak vzpomínají
na karvinskou fakultu její absolventi

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Ing. Jiří Kaleta, MBA,
obchodní ředitel firmy Bonatrans, a.s.
Jiří Kaleta vystudoval obor národohospodářství na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské
univerzity v Karviné v roce 2002. O sedm let později poté získal titul MBA (Master of Business
Slezská
Admin) na Fakultě podnikatelské VUT – Vysoké učení technické v Brně. Již během studií
na univerzita
Vzdělávací centrum
karvinské fakultě působil jako odborný asistent katedry ekonomie, kde vyučoval předměty
Mikro- a Makroekonomie A, Hospodářská politika A.
Od roku 2003 je zaměstnán v bohumínské firmě Bonatrans a.s., kde působí dodnes. Nejprve
nastoupil na pozici pracovníka obchodu, jehož náplní bylo zpracování obchodních případů,
zodpovědnost za projektové zakázky pro německy mluvící zákazníky a příprava podkladů
a účast na jednáních. V roce 2006 postoupil na pozici vedoucí obchodní skupiny/vedoucí
teritoria, kde zodpovídal za tvorbu a plnění obchodního plánu na teritoriu SRN, Rakousko,
Švýcarsko, Maďarsko, Balkánský poloostrov, Velká Británie, Česká republika, Slovenská republika
a Polsko. Obchodním ředitelem firmy se stal v roce 2012. Na této pozici zodpovídá za tvorbu
a plnění obchodního plánu společnosti a rozvoj obchodních aktivit na všech světových trzích.
Je ženatý, má dvě děti a mezi jeho koníčky a záliby patří rodina, tenis, cyklistika, literatura.

Co Vám dalo studium na Obchodně podnikatelské fakultě?
Během studia a krátce po státnicích jsem si myslel, že největším přínosem pro mne budou
hlavně získané znalosti. Nicméně s odstupem více než deseti let vidím největší přínos v tom,
že si během studia vypěstujete schopnost analyticky myslet, utvářet si vlastní názor a vstřebávat velké množství informací. To je benefit,
který vám následně pomáhá ve všech oblastech života.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na fakultě?
Samozřejmě na lidi, které jsem během svého studia potkal a na to, co jsme společně prožili. S některými z nich jsem naštěstí v kontaktu
dodnes a téměř žádné naše osobní setkání se neobejde bez vzpomínky na kamarády nebo na vyučující. Historek ze studentských let, které
stojí za vzpomenutí, máme opravdu dost a myslím, že se nám nikdy neomrzí.

Ing. Kateřina Orešanská
oddělení interního auditu DG Trade
Na SU OPF jsem studovala mezi lety 1999 a 2004, a již
od počátku jsem věděla, že se chci zaměřit na Evropskou
unii a ubírat tímto směrem mou kariéru. Proto jsem si
také vybrala magisterský studijní program Hospodářská
politika a správa – obor Evropská unie.
Studium samotné nebylo vždy jednoduché, na druhou
stranu tento obor mi přišel velice zajímavý, a profesoři
z katedry ekonomie byli velice aktivní a znalí dané problematiky. Nemohu nezmínit jména jako Pavel Nezval,
Marian Lebiedzik či Pavel Tuleja. Jejich tituly si již bohužel
nepamatuji, doufám, že mi pánové prominou, ale jejich
výuku si budu pamatovat snad do konce života. Obzvláště přednášky a semináře pana profesora Nezvala mě
nesmírně bavily, jelikož učivo Evropské unie, které se někdy
zdálo nezáživné a složité, uměl vždy podat zajímavou
a někdy i zábavnou formou. Rovněž katedra cizích jazyků
a komunikace měla kvalitní pedagogický sbor, díky čemuž
jsem dosáhla velice dobré znalosti angličtiny a francouzštiny. Těchto jazykových znalostí jsem dobře využila, také
v posledním roce studia na studijním pobytu v Holandsku
v rámci programu Erasmus.

14.
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Jelikož pocházím z Havířova a do školy jsem denně dojížděla, neznám život na kolejích. Na druhou stranu si myslím, že jsem byla celkem
aktivní studentkou a ráda jsem se účastnila různých mimoškolních kulturních a hlavně sportovních aktivit. Musím zmínit pány Helešice
a Cvikla, na jejichž zapálení pro jakoukoli sportovní činnost moc ráda vzpomínám.
Vzhledem ke všem získaným odborným i jazykovým schopnostem jsem se poté nebála přihlásit na konkurz do institucí EU. Podařilo se mi
projít dlouhým přijímacím řízením a v roce 2005 jsem získala práci v Evropské Komisi na Generálním Ředitelství pro obchod (DG TRADE),
kde v oddělení Interního auditu působím dodnes.
Slezská univerzita v Opavě
To, že se mi skutečně podařilo dosáhnout cíle, který jsem si zvolila již v počátcích mého studia, by jistě nebylo možné bez tvrdé práce
Matematický ústav v Opavě
a soustavného úsilí se zdokonalovat. SU OPF mi však dala velice dobré základy a posunula mě tím správným směrem. Proto bych toto
krátké ohlédnutí za mými studentskými léty ráda ukončila poděkováním všem pedagogům SU OPF a její studenty bych chtěla podnítit
k tomu, aby byli cílevědomí, pracovití a nebáli se jít za svými sny.

univerzita v Opavě
cí centrum v Krnově
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Prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky,
vedoucí Katedry financí SU OPF
Daniel Stavárek absolvoval obor bankovnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Do práce katedry financí se
zapojil jako asistent v září 2000 a od července 2001 působí jako odborný
asistent. Doktorské studium v oboru finance ukončil v roce 2004. V roce
2007 byl jmenován docentem v oboru Finance, bankovnictví a investování. V roce 2013 úspěšně dokončil řízení ke jmenování profesorem
v oboru Podniková ekonomika.
Od roku 2007 byl zástupcem vedoucího katedry financí a od roku 2008
vedoucím katedry financí. Přednáší v předmětech: Finance, Mezinárodní finance A, Mezinárodní finance B, Mezinárodní finanční instituce, v doktorském předmětu Banky, finanční trhy a financování firem
a v anglicky vyučovaném předmětu International Finance in Central
Europe. Pravidelně vyučuje na zahraničních univerzitách problematiku
mezinárodních financí, ekonomické transformace ve střední Evropě
a restrukturalizace finančního a bankovního sektoru. Působí jako spolueditor nebo člen redakčních rad několika vědeckých časopisů a člen
programových výborů mezinárodních konferencí. Několik let byl členem
hodnotícího panelu Grantové agentury ČR pro oblast Podnikové vědy,
finance, administrativa a správa. V letech 2009 -2011 byl předsedou
Akademického senátu SU OPF. Od dubna 2011 zastává pozici proděkana
fakulty pro zahraniční styky.

Co Vám dalo studium na Obchodně podnikatelské fakultě?

15.

Při rozhovorech se studenty často slýchávám názory, že vysokoškolské
studium je příliš teoretické a nedokáže studenty připravit pro praxi.
I když je to částečně pravda, rád bych zdůraznil, že primární poslání
vysokoškolského vzdělání je někde jinde. Jsem rád, že SU OPF mě vybavila nejen diplomem, který má díky jejímu dobrému jménu skvělý
zvuk, ale spoustou znalostí a dovedností. Oceňuji především to, že studium v Karviné ve mně podnítilo a rozvinulo zájem o ekonomii a finance. Vyučující nevyžadovali mechanické memorování faktů, ale dali studentům příležitost o problémech přemýšlet a vyjádřit se k nim na
seminářích nebo v seminárních pracích. Studium na SU OPF tak podpořilo mé schopnosti získat relevantní informace, umět je zpracovat
a následně formulovat závěr či doporučení. Myslím, že toto je klíčové i pro uplatnění v praxi.

Na co nejraději vzpomínáte ze svého studentského života na fakultě?
Během studií jsem se seznámil se svou manželkou, takže o nejlepší a trvalé vzpomínce nemůže být pochyb. Jelikož jsem po ukončení
magisterského studia ihned začat vyučovat na fakultě, učil jsem své dřívější spolužáky, což často vedlo k velkým experimentům v pedagogickém procesu. Zároveň jsem se svou nynější manželkou bydlel na kolejích, takže jsem měl se svými studenty kontakt opravdu velmi
intenzivní i mimo přednášky a semináře.

Kam mužete vyrazit v Karviné
o
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Karviná je městem s bohatým kulturním a společenským životem. Ať sem zavítáte v jakémkoliv ročním období,
určitě si budete moci zajít do divadla, na koncert nebo sledovat četná sportovní zápolení. Strategickým místem snad
největší návštěvnosti Karviné je zámek Fryštát, který své klasické prohlídky zámeckých interiérů provozuje v sezoně
od dubna do konce října a pobočku Národní galerie dokonce celoročně. Návštěvníci Karviné by si rozhodně neměli
nechat ujít prohlídku „karvinské Pisy“ - šikmého kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Rekreační zázemí
města představuje areál Loděnice v zámeckém parku, moderní letní koupaliště a nedávno otevřený golfový areál
v Lipinách. Mimo to, že je Karviná proslavena svým házenkářským klubem HCB Karviná, si můžete v Karviné vybrat
z mnoha sportovních možností. Je zde krytý bazén, zimní stadion s ledovou plochou a přistavenou víceúčelovou
halou s několika hřišti pro tenis, badminton a squash a fitness centrem. Krásu města a okolní přírody si můžete
vychutnat pěšky či na kole na regionálních či místních cyklotrasách, i za hranicemi v příhraničním Polsku. Karviná
Slezská univerzita
je proslavena také svým lázeňstvím.

Vzdělávací centrum

Zámek Fryštát
- jedinečná památka v regionu
Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého
druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné
industrializaci. O této smutné skutečnosti svědčí i fakt,
že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří
honosných zámků, které se na území města nacházely
ještě ve 20. století. Po rozsáhlé rekonstrukci byl zámek
roku 1997 otevřen pro veřejnost a v roce 2003 byla návštěvníkům zpřístupněna další část zámku – vedlejší
budova „Lottyhaus“. Zájem o návštěvu tohoto karvinského skvostu rok od roku stále stoupá. Návštěvníkům
jsou pravidelně pro každou sezonu připravovány novinky a různá zpestření klasických prohlídek historických
interiérů.

Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
- rarita v celém Česku
Přes svou pohnutou historii, kdy pod kostelem klesla
půda o 37 metrů v poměrně krátké době a kdy se kostel
vlivem poklesů silně naklonil a vychýlil o 6,8 stupňů na

jih, zůstal stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu
regionu. Svou šikmostí se tak blíží světoznámé věži v italské Pise a stává se vyhledávaným cílem turistů z celého
světa. Mnoho návštěvníků zajímá jeho zvláštní osud, zajímají se o historii nejen kostela, ale i původního města.
Mnozí si chtějí vyzkoušet zvláštní pocit, kdy stojíte na
rovné zemi a stěny kolem vás doslova padají. Návštěvníci si nenechají ujít příležitost vyfotit se vedle této tzv.
„české Pisy”.
Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit
jako nejšikmější kostel v Česku. Významný je však také
z hlediska historického a duchovního a má stále své
nezastupitelné místo pro celou řadu věřících, kteří
se sem rádi vracejí. Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu. Nechal
jej postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch.
Jedinečnost chrámu spočívá nejen v jeho historické
hodnotě, ale zejména v okolnostech, které stavbu
postihly a natrvalo poznamenaly. Po zahájení těžby
černého uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem vytěženo 27 slojí v celkové mocnosti 46,82 metrů. Ještě počátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení
a byl určen k demolici. V letech 1994 -1995 proběhla
generální oprava a zajištění objektu a kostel se tak
znovu zaskvěl v plné kráse.
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Areál Jezero Loděnice

KARVINÁ

Areál Loděnice se nachází při slepém rameni řeky Olše
v jižní části zámeckého parku (park Boženy Němcové).
Svým pojetím a umístěním
vytváří přirozený rekreační proSlezská univerzita v Opavě
stor pro obyvatele Matematický
města i jehoústav
návštěvníky.
v Opavě V roce 2011
byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce areálu, ve kterém
se nyní nachází hlavní budova Loděnice s občerstvením
a skladem pro lodičky. Pod zastřešenou terasou je k dispozici velký krb a místa k posezení. Návštěvníci přivítají
rovněž další možnosti trávení volného času ať už aktivně
univerzita v Opavě
nebo relaxačně využitím zdejších hřišť pro různé míčové
cí centrum v Krnově
hry a jiné sporty a spousty odpočivných ploch. Lodičky
sice zatím neprovozují, ale po řádném vyčištění jezera, se
dočkáme i této oblíbené tradiční aktivity. Stejně jako na
ostatních úsecích řeky Olše, tak i zde je možno si zarybařit.
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
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a nalézt černé zlato. Bohužel vždy mu vytryskla pouze
jakási slaná voda. Osobní lékař radil baronovi, aby postavil lázně a využil účinky této slané vody k léčbě. Tak
se stalo a v roce 1867 byla oficiálně zahájena jejich první
lázeňská sezóna.
Dnes se nejstarší jodobromové lázně v naší zemi mohou
pochlubit již více než stočtyřicetiletou tradicí. Lázně se
specializují na léčení chorob pohybového ústrojí, nemocí cévních a nervových. Hlavním cílem léčebných postupů je především obnova komplexních pohybových
funkcí pohybového aparátu. Lázně jsou tradičním nositelem a propagátorem moderní lázeňské medicíny, kde
se snoubí odbornost a profesionalita personálu s tradicí jedinečného přírodního léčebného zdroje, vyspělou
zdravotní technikou a pozitivními prvky humanizace
medicíny.
Zájemci mají možnost navštívit moderní wellness centrum s bazény, kryokomorou a saunovým světem nebo
si pochutnat v některém z gastronomických zařízení.
Ve Společenském sále Rehabilitačního sanatoria jsou
pravidelně pořádány kulturní akce a taneční večery.

Golf Lipiny
Golfové hřiště v karvinské oblasti Lipiny vzniklo v indus-
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triální krajině mezi dvěma činnými šachtami. Území blízko Karviné, kde byly ještě nedávno viditelné následky
důlní činnosti, společnost OKD zrekultivovala a s pomocí
fondů Evropské unie na něm vybudovala unikátní sportovní areál pro obyvatele regionu i turisty. Golf Resort
Lipiny (Karviná-Lipiny) je nový osmnáctijamkový golfový
areál, který svou nabídkou uspokojí profesionální hráče
i začátečníky.
Ve špičkově vybaveném golfovém resortu se nachází
devítijamkové mistrovské hřiště, které je s 3567 metry
(z černých odpališť) jedno z nejdelších v Evropě, osvětlené cvičné plochy pro zdokonalení hry, zajímavě architektonicky řešená restaurace a také dětské hřiště a dětský
koutek pro nejmenší návštěvníky. Pro širokou veřejnost
je v Karviné-Lipinách otevřeno devítijamkové veřejné
hřiště, kde si může zahrát i zcela nezkušený golfista. Dominantou areálu Karviná-Lipiny je kopie těžební věže, ze
které je krásný výhled na celé golfové hřiště. Golf Resort
Karviná-Lipiny je jedinečnou příležitostí pro všechny,
kteří chtějí vstoupit do krásného světa golfu.

Načerpaní sil v Lázních Darkov

V literatuře se praví, že Lázně Darkov vznikly vlastně
omylem. Baron Beess záviděl hraběti Larischovi jeho
úspěch a nesmírné bohatství plynoucí z těžby uhlí. Rozhodl se proto provést na svých pozemcích pokusné vrty

Co Vám lázně nabízí:

Navštivte Centrum regenerace a moderní Svět vitality
s atraktivním saunovým světem a ojedinělou kryokomorou. Moderní wellness centra jsou otevřena denně.
Oblíbený Svět vitality nabízí sladkovodní bazén, jodobromový bazén s léčivými účinky jodobromové solanky,
tři druhy saun, vířivky s výhledem do lázeňského parku a unikátní Polárium - léčba extrémním chladem (až
-130°C). V Centru regenerace můžete vyzkoušet řadu
léčebných procedur. Odpočiňte si při masáži, ohřejte se
v turbo soláriu, dopřejte si jednu z mnoha koupelí anebo udělejte něco pro své tělo a vyzkoušejte oblíbenou
přístrojovou lymfodrenáž.
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