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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
právě jste se začetli
do prvního letošního čísla fakultního
časopisu Otevřeně
– Poutavě – neFormálně. Tímto číslem
vstupujeme již do pátého
roku jeho existence a nás,
jeho tvůrce, těší, že se stal nedílnou součástí fakultního života
nejen pro mnohé zaměstnance,
ale také studenty. S pozitivními
ohlasy se setkáváme také na dalších součástech Slezské univerzity či je slýcháme od kolegů z jiných vysokých škol a univerzit,
kteří měli možnost si některý
z výtisků přečíst. To nám dodává
elán a sílu pro přípravu a tvorbu dalších nových čísel. A že
jich od roku 2013, kdy se časopis
poprvé objevil ve foyer, nebylo
málo.
Přesně deset, přičemž dva z nich
představovaly speciální vydání.
První vyšlo v roce 2015 a bylo věnováno 25. výročí fakulty a srazu absolventů SU OPF, kterého se
zúčastnilo více než 700 bývalých
studentů naší fakulty. Druhé,
které jsme vydali v roce minulém, bylo soustředěno na Univerzitu třetího věku. Tímto číslem jsme chtěli udělat radost
mnoha posluchačům i absolventům této formy studia, která má
na naší karvinské fakultě dlouhou a úspěšnou tradici.
Uvedených 10 vydání zahrnuje
283 stran věnovaných celé řadě
zajímavých událostí, které se
v průběhu času odehrály a měly
vazbu k fakultě či lidem s fakultou
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spjatých, ať
již
přímo
na její půdě či
mimo ni. Mohli
jste si přečíst spoustu
zajímavých rozhovorů s kolegy, studenty, absolventy a zajímavými
hosty, kteří Opéefku navštívili.
Nejinak tomu je i v tomto vydání, které právě držíte v rukou
a kterým vstupujeme do druhé
desítky čísel našeho fakultního
časopisu a otevíráme třetí stovku stran. Věříme, že i tento krok
bude úspěšný a že si rádi přečtete časopis od jeho první až
po poslední stránku.
Jsme však také přesvědčeni, že
i přes naši maximální snahu,
bychom nebyli schopni vydávat
fakultní časopis v takové kvalitě, pokud bychom se nesetkávali
s ochotou a vstřícnosti
vás všech, kteří více či

méně
pravidelně
svými
příspěvky
obohacujete jeho obsah.
Za to vám
patří naše poděkování. Doufáme, že i nadále budete společně
s námi participovat po obsahové
stránce na dalším zkvalitňování
našeho časopisu a ten tak bude
i nadále významným informačním zdrojem o dění na fakultě
nejen v rámci fakulty či univerzity, ale také pro širokou veřejnost.
Členové redakčního týmu

K

do je garant studijního oboru a jaká je jeho funkce? O tom
jsme psali už dříve. Pokud nemáte dřívější vydání časopisu
k dispozici, nevadí. Všechna vydání jsou k dispozici na fakultním webu (go.slu.cz/casopis). Představili jsme už profesora
Jaroslava Ramíka, celosvětově uznávaného odborníka a garanta studijního oboru Manažerská informatika. Následoval docent
Michal Tvrdoň, odborník v oblasti hospodářské politiky, trhu
práce, evropské integrace a garanta studijního oboru Veřejná
ekonomika a správa. V tomto čísle časopisu bychom vás chtěli
seznámit s doc. Ing. Janou Janouškovou. Ph.D., garantkou studijního oboru Účetnictví a daně.
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Představujeme garanty studijních oborů

Jana Janoušková je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde vystudovala obor Národohospodářské plánování. V roce 2003 úspěšně
dokončila doktorské studium v oboru Podniková ekonomika
a management a v roce 2010 habilitovala v oboru Řízení průmyslových systémů. Na Obchodně podnikatelské fakultě působí
od roku 1995. Je členkou řady významných asociací.

Čím jste chtěla být jako dítě?
Mé krásné dětské období už je hodně vzdálené,
ale nikdy jsem nebyla nějak zvlášť vyhraněný typ.
O budoucnosti jsem nijak nepřemýšlela. Ale nechtěla jsem být pedagogem a ani jsem neinklinovala k ekonomické oblasti.

pro přesnost, má svou logiku a provázanost a je
účinným nástrojem pro dobré řízení firmy. Daňová politika je složitý, ostře sledovaný a polemický
problém a týká se každého z nás. Budete se divit,
ale tato práce přináší i pohodové a žertovné okamžiky. Baví mě právě variabilita činností a skloubení praktických zkušeností a dovedností s přednáškovou činností.

Proč jste volila právě účetnictví a daně?
Co Vás na nich baví?
Jaké jsou Vaše koníčky?
Po absolvování Ekonomické fakulty jsem začala
pracovat na ekonomickém oddělení Oceláren, pak
jsem přešla do stavu mateřství a začala uvažovat
o budoucnosti. V té době začínali mí známí podnikat a požádali mne o pomoc v ekonomické oblasti
a pak už jsem byla v určitém vleku. Musela jsem se
dál vzdělávat a pronikat do daného tématu. Poté
jsem se náhodou ocitla i ve výukovém procesu,
kde jsem chtěla zůstat jenom chvilku, no a působím na vysoké škole dodnes. Takže děkuji osudu
za tuto příležitost, protože mám svou profesi velice ráda a práce s mladými lidmi mne těší a je pro
mne velmi inspirativní.

A co mne na účetnictví a daních baví?

Trošku sportu, cestování a poznávání, četba, ruční
práce a hlavně příjemně strávený čas se svou rodinou a přáteli.

Co byste popřála dnešním studentům?
Studentům přeji, aby je jejich cesta při budování
profesní kariery naplňovala a dále motivovala,
aby postupně zúročili čas věnovaný studiu a sami
byli se sebou spokojeni. Aby procházeli životem
s optimismem, uměli občas zpomalit, zamyslet
se a upravit své životní postoje a hodnoty. Přitom
nezapomněli na své blízké a pohodu vzájemného
soužití.

Účetnictví pracuje s množstvím zajímavých informací, účetnictví má svůj osobitý jazyk, smysl
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První habilitace na fakultě

M

ezi nejvyšší vědecko-akademické tituly, jichž
lze v terciárním vzdělávání dosáhnout, bezesporu patří
titul „docent“. Jelikož je tento titul, respektive určitý počet pracovníků s tímto titulem klíčový
pro zajištění odpovídající vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na fakultě, je celý proces,
počínaje podáním žádosti a konče řízením před vědeckou radou,
velmi náročný.
Obchodně podnikatelská fakulta
získala historicky vůbec poprvé
akreditaci pro habilitační řízení
v oboru Podniková ekonomika
a management na podzim roku
2015. Získání habilitačních práv
bylo dlouhodobým cílem vedení
fakulty, protože s možností jmenovat docenty se fakulta stala
plnohodnotnou a konkurenceschopnou institucí v rámci terciárního vzdělávání v Česku.
Doposud totiž platilo, že pokud
chtěl některý z pracovníků fakulty dosáhnout na titul docenta, musel podniknout celé řízení
na některé univerzitě, jež disponovala habilitačními právy, což
na dané univerzitě nebylo vždy
vnímáno pozitivně.
Prvním, kdo si podal žádost o zahájení habilitační řízení na naší
fakultě, byl Roman Šperka, který
zde působí jako vedoucí Katedry
podnikové ekonomiky a mana-
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gementu a současně také jako
proděkan pro zahraniční styky.
Dříve než však vůbec mohl podat žádost, musel splnit celou
řadu kritérií, a to jak ve výzkumné oblasti, tak i té pedagogické.
Svou habilitační práci zaměřil
na informační podporu řízení
podnikových procesů na operativní úrovni. Po pečlivé formální kontrole všech dodaných
pokladů oddělením pro vědu
a výzkum nejprve vědecká rada
fakulty schválila habilitační komisi, jež následně jmenovala tři
oponenty práce. Aby byla zaručena co možná nejvyšší míra
objektivnosti, z univerzity může
být jmenován maximálně jeden oponent, zbylí dva musí být
mimo univerzitu. Asi není třeba
dodávat, že oponenti by měli být
renomovanou osobou v daném
vědním oboru s titulem docent
nebo profesor. Jelikož všechny
tři posudky byly doporučující
a byla také naplněna všechna
požadovaná kritéria, mohla habilitační komise ve svém stanovisku jednoznačně konstatovat,
že doporučuje jmenovat uchazeče docentem. Tím však celý proces nekončí, uchazeč ještě musí
předstoupit před vědeckou radu
fakulty a přednést svoji habilitační přednášku a obhájit habilitační práci.
Vědecká rada Obchodně podnikatelské fakulty si habilitač-

ní přednášku Romana Šperky
vyslechla na svém březnovém
zasedání i za přítomnosti váženého hosta, prof. Skokana, který se zásadním způsobem zasloužil o získání habilitačních
práv v tomto oboru. Po veřejné
rozpravě jednak k habilitační
přednášce, jednak k samotné
habilitační práci, se členové vědecké rady tajným hlasováním
rozhodli, že souhlasí s tím, aby
byl Roman Šperka jmenován docentem a děkanovi doporučili,
aby návrh na jmenování postoupil rektorovi. Ten jej následně
jmenoval docentem s účinností
od 1. dubna 2017 s tím, že slavnostní předání docentského dekretu proběhne na Akademickém dni, který se uskuteční 10.
října v Opavě.
Oprávnění pro habilitaci v oboru Podniková ekonomika a management sice vyprší fakultě až
na podzim roku 2023, samozřejmostí bude snaha o jeho prodloužení. Docent Šperka rovněž
nasadil svým následovníkům
hodně vysokou laťku. V současné době již běží další habilitační
řízení a lze očekávat další žádosti o zahájení habilitačního řízení
i od akademických pracovníků
z jiných univerzit.

„Na SU OPF som začal študovať
popri zamestnaní v programe
celoživotného vzdelávania už
v roku 2002. Manželka ma vtedy presvedčila, aby som to skúsil
a toto rozhodnutie sa ukázalo
neskôr ako kľúčové. Už od prvej
návštevy školy ma zaujali útulné priestory a moderne vybavené učebne, výborná atmosféra
a skvelí vyučujúci. Pokračovať
v bakalárskom a magisterskom
štúdiu mi prišlo prirodzené.
V tomto období som zredukoval
svoje aktivity v súkromnom IT
sektore a venoval som sa štúdiu
naplno v prezenčnej forme. Niekedy mi prišlo úsmevné, že moji
spolužiaci sú výrazne mladší, ale
našli sa aj rovesníci. Na SU OPF
som promoval ako inžinier v odbore Manažérska informatika
v roku 2010. Snažil som sa využiť čas, ktorý som venoval štúdiám naplno a začal som paralelne
navštevovať ďalšiu vysokú školu
– Ostravskú univerzitu v Ostrave. Tentokrát som si zvolil odbor
Informačné systémy. V Ostrave som promoval ako magister
v roku 2011. Táto skúsenosť sa
neskôr ukázala ako ďalší dôležitý aspekt, ktorý ovplyvnil moje
pôsobenie v akademickom sve-

te. Mohol som porovnávať rôzne
prístupy k výuke a k jej obsahu
a naplno ma zasiahla potreba
odborne pôsobiť na rozhraní
podnikových a informačných
vied. Od roku 2010 počas doktorského štúdia som stretol viacero
ľudí, ktorí ma na SU OPF v Karviné inšpirovali k tomu,
aby som tu
pôsobil a spolupracovali so
mnou.
Moja
vďaka za toto
obdobie patrí
predovšetkým
dr. Vymětalovi, v tom čase
vedúcemu Katedry informatiky a kolegom
z tejto katedry. Po získaní
doktor sk ých
titulov v odbore Podniková ekonomika a management v Karviné a v odbore Aplikovaná
informatika na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v roku
2013 môj profesný život nabral
obrátky ako „na rýchlodráhe“
a habilitačné konanie v rokoch
2016-17, bolo jeho posledným vý-

znamným míľnikom. Nič z toho
by sa mi však nepodarilo bez
podpory rodiny a bez skvelých
kolegov a mentorov na SU OPF.
Moja vďaka patrí aj zosnulému
prof. Skokanovi, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o to, že SU
OPF získala akreditáciu na ha-
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Habilitačné konanie bolo významným míľnikom

bilitačné konanie. Môj život je
s karvinskou fakultou významne previazaný už 15 rokov a ja
verím, že naša fakulta ma bude
sprevádzať ešte zopár ďalších.“

„První úspěšné ukončení habilitačního řízení na naší fakultě pro mě znamená radost umocněnou na druhou. Za prvé je to vyvrcholení dlouhé
několikaleté cesty, která začala přípravou akreditačních materiálů,
pokračovala získáním akreditace pro habilitační řízení a čekáním
na prvního uchazeče, který splní všechny podmínky. Za druhé je to
radost, že tím prvním úspěšným uchazečem a novým docentem se
stal právě Roman Šperka. Roman je nesmírně pracovitý a spolehlivý, výborný spolupracovník i kamarád a hlavně srdcař, který rád
pro fakultu udělá cokoliv a OPFgen má v sobě pevně zakódovaný.
Rád bych mu popřál hodně energie, optimismu a radosti. To se bude
v kombinaci s docentským titulem fakultě náramně hodit :-).“
Daniel Stavárek, děkan

„Romana Šperku jsem poznal jako studenta navazujícího oboru Manažerská
informatika při vyučování předmětu Projektování informačních systémů.
Zaujal mne jeho přístup k řešení problémů a také praktické zkušenosti s projektováním. Proto jsem rád souhlasil s vedením jeho diplomové práce. Naše
spolupráce se prohloubila při jeho doktorském studiu, kde jsem působil jako
jeho školitel. Spolu jsme začali pracovat na úplně novém přístupu k vytváření systémů na podporu rozhodování – využití softwarových agentů v této
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oblasti. V té době se stal motorem malé skupiny mladých vědeckých pracovníků na tehdejší Katedře
informatiky, která se daným tématem intenzivně zabývala. Právě i díky jemu vznikl na naší fakultě
nový směr vědeckého výzkumu multiagentních systémů pro použití v podnikové praxi. Úspěšně obhájil
na toto téma doktorskou práci a toto téma tvořilo také část jeho práce habilitační. Nyní je už jisté, že
tento vědecký směr má v Karviné svoji budoucnost. Docentu Šperkovi srdečně gratuluji a přeji mu úspěchy v jeho další vědecké a pedagogické činnosti.
Dominik Vymětal, vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu

Rozšiřujeme znalosti a zkušenosti
našich studentů
Naši studenti na festivalu OSTRAVOVÁNÍ 2017

V

e dnech 7. a 8. dubna 2017 se v Clarion Congress Hotel Ostrava uskutečnil Festival Ostravování 2017, který pořádala krajská sekce
Asociace hotelů a restaurací ČR. Studenti Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit naší
fakulty se zúčastnili soutěže a mezi 8 odbornými
školami z kraje získali ocenění. Se slavnostní tabulí prostřenou na téma „Veselé Velikonoce – tradičně a přesto moderně“ se umístili se na krásném
2. místě! Další studenti se postarali o prezentaci
naší univerzity na pódiu v jednom z hlavních sálů
hotelu. A protože jsou naši studenti profesionálové, tak se také chopili obsluhy degustačních menu.
Studentům patří velké poděkování.

Festival mi dal mnoho nových
zážitků
Přestože byl tento festival volně přístupný veřejnosti, účast byla menší, než se předpokládalo.
Na druhou stranu si myslím, že to byla výhoda
- na relativně omezeném prostoru se nemuselo
„mačkat“ velké množství lidí, jak u podobných akcí
bývá zvykem a každý z návštěvníků měl možnost
si v klidu projít stánky všech vystavovatelů. Mezi
vystavovatele, kteří se zde prezentovali, patřily
nejen firmy, ale také střední školy a vysoká škola.
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Školy měly za úkol nachystat soutěžní
tabuli na téma Velikonoce. Samozřejmě každá škola bojovala o první místo,
ale nejlepší ze všech byla Albrechtova
střední škola z Českého Těšína a o bod
za ní se umístila naše univerzita. Pro
obě školy je to velký úspěch, ale pro

naši univerzitu o to
větší, že má oproti
středním školám ztížené podmínky pro
přípravu na takovéto soutěže. Naše škola

Mimo to, že každý z návštěvníků si mohl prohlédnout tabule škol a prezentaci jejich oborů i ukázky
studentů (například míchání nápojů, nahlédnout
pod ruce kadeřnic či vizážistek) si také mohl dokoupit degustační menu. Já osobně jsem ochutnala
menu s předkrmem (tlačenka z trhaných králičích stehen, pěna z medvědího česneku, marinovaná zeleniny, špaldový chléb s ořechy), hlavním
chodem (kachní prsa v úpravě „sous vide“, karotkové pyré s jarním hráškem) a dezertem (lívance
s lesním ovocem a pěnou ze zakysané smetany).
Obsluhu u těchto menu v sobotu zajišťovala naše
univerzita.
Mimo tyto meníčka mohli návštěvníci také ochutnat výtvory kuchařů, kteří předváděli své umění

na pódiových vystoupeních. V konferenčním sále
v přízemí hotelu probíhaly workshopy na různá
témata. Z pátku byl nejzajímavější asi workshop
na téma Odborná terminologie v jídelních lístcích
a její překlad do jazyka anglického.
A jaký mám celkový dojem? Na tento festival jsem
nahlédla z obou stran, co by host i jako obsluhující degustačních menu. Celkový dojem je velmi
kladný. Akce byla, až na pár drobných nedostatků a možná poměrně málo návštěvníků, parádní.
Ochutnala jsem nová jídla, pochutnala si na vynikajícím menu a dozvěděla se nové a zajímavé informace. Při obsluze menu jsem se potkala s novými lidmi a rozšířila své znalosti a dovednosti.
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měla tabuli jednoduše prostřenou, a snad i za to
v mých očích byla nejlepší. Mým oblíbeným heslem je: „V jednoduchosti síla a krása“ a to se opět
potvrdilo. Také bych řekla, že jsme měli nejoriginálnější jmenovky. V ½ skořápky od vajíčka natřené žlutou barvou a s řeřichou vevnitř bylo na špejli jméno hosta. Senzační nápad!

Těší mne, že jsem se Ostravování mohla účastnit a pokud v příštím roce opět bude, nebudu ani
chvíli váhat a vyrazím, ať už jako host nebo reprezentant naší fakulty. Doporučuji to i vám, vyrazte
a věřte, že nudit se nebudete vy, ani vaše chuťové
buňky!

Kateřina Roušová, studentka oboru Hotelnictví

Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát
v Polsku

V

e dnech 25. až 26. dubna 2017 se v polském
Rzeszowě uskutečnilo tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske a Slezské
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jednalo se již o deváté setkání
v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře, tentokrát za účasti 27 prezentujících studentů z 9 zemí. Karvinskou fakultu zastupovala

skupina 14 studentů všech forem studia a také studenti, kteří pobývají v tomto semestru na SU OPF
v rámci programu Erasmus+. Tento výjezd se uskutečnil v rámci projektu ISIP „Sdílení výzkumných
aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je doc. Šperka. Meziuniverzitního setkání se zúčastnili taktéž proděkani OPF
doc. Marian Lebiedzik a doc. Michal Tvrdoň, kteří
prohlubovali další spolupráci s Politechnikou Rzeszow v oblasti vědy
a publikační činnosti.
Studenti prezentovali své závěrečné,
či jiné práce v angličtině, přičemž
příspěvky byly zaměřeny na široké
spektrum okruhů, jako jsou marketing, obchod, finance, management
a další společenskovědní disciplíny.
Cílem těchto společných workshopů
je posílit jazykové kompetence studentů a současně si studenti osvojují
jednak odbornou terminologii v anglickém jazyce, jednak zlepšují své
prezentační dovednosti. Workshop
byl organizován jako soutěž a končil slavnostním předáváním ocenění
těm nejlepším. Naši studenti vypá-
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lili rybník
všem ostatním. Domů
se vrátili se
všemi možnými cenami a nenechali
tam
téměř ani
jednu. Něco
na té naší
fakultě asi
bude.
Z
rukou
pr o děk a n a
pro
rozvoj Fakulty managementu Dr. Tadeusze Olejarze převzali
své diplomy tito studenti: 1. místo - Ahmet Sahin s příspěvkem „Second Hand Bookstore Related Management“, 2. místo – Michael Kopřiva

s příspěvkem „Possibilities of Regular Long-term
Investing“, 3. dělené místo – Anastasia Corneva
s příspěvkem „Marketing Communication“. Cenu
publika získal rovněž Ahmet Sahin se stejným
příspěvkem. Zvláštního uznání se dostalo Veronice Braciníkové s příspěvkem „The Relation of
CRM System and Marketing Communication in
Scientific Literature“, která získala speciální cenu
poroty a Patriku Kováčovi s příspěvkem „Political
Marketing“, který získal dělený certifikát s uznáním. Blahopřejeme oceněným a děkujeme všem
zúčastněným.
Cesta do Polska ale nebyla pro karvinskou výpravu jen výhradně pracovní. Cestou do Rzeszowa si
prohlédli historické centrum Krakowa a v samotném Rzeszowě si na univerzitě Karvinští vyzkoušeli dopravní simulátor. Prohlédli si také město
s nádhernou multimediální fontánkou, absolvovali populární hru ShareLock a vychutnali si posezení v polské restauraci. Další část semináře se
uskuteční na podzim na půdě SU OPF.

Mezinárodní studentský seminář očima studentů

K

oncem března se na Facebooku fakulty objevila nabídka zúčastnit se studentského semináře v polském Rzeszowě, na tamní univerzitě Politechnika Rzeszowska. Neváhal jsem ani
minutu a okamžitě se i třetí rok po sobě přihlásil. Důvodem byly přechozí pozitivní zkušenosti
s tímto seminářem.
Před dvěma lety to pro mě byla první vážná zkušenost s prezentací na odborné téma v angličtině.
Prezentování obecně není jednoduchá disciplína
a spousta lidí z ní má strach. Kdysi jsem na tom
byl podobně a při každém projevu, třeba jen před
malým publikem, mě mrazilo v zádech. Prezentací na vysoké škole přibývalo
a já si uvědomoval, že i v profesním životě je důležité tuto
disciplínu ovládnout a umět se
prodat. Proto neustále rozvíjím
své schopnosti v prezentování
a vyhledávám každou příležitost, jak získat další a další zkušenosti. Je to jeden z důvodů,
proč jsem do Rzeszowa zamířil
i tentokrát.
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V angličtině vám totiž daleko
snadněji dojdou slova, protože
slovní zásoba (alespoň v mém
případě) není tak široká a příprava zde hraje mnohem větší
roli než v češtině, kde můžete
lépe improvizovat a pomoci si

jinak. Každému bych tuto zkušenost doporučil.
Další benefity takové konference a prezentace v angličtině je výstup z komfortní zóny. Je to
přesně taková ta situace, kdy se vám rozklepou
kolena, ale nakonec jste na sebe hrdí, že jste to
dokázali. Příště vás už taková situace nezaskočí
a budete hledat další, větší výzvu. V mezinárodní
konfrontaci je vždycky skvělé porovnat si úroveň
dovedností se zahraničními studenty nejen těmi
polskými, ale i z dalších evropských zemí. Semináře se totiž účastní také nemalý počet studentů
z programu Erasmus+.

V neposlední řadě je celý tento třídenní „výlet“
do Rzeszowa obrovský zážitek od začátku do konce. Cestou jsme se podívali na ohromující historické centrum Krakowa a královského hradu Wawel.
Vždycky se nás sejde parta skvělých lidí a na dlouhé cestě autobusem se nikdy nenudíme. Samotné město Rzeszow je také krásné a jako studenti
vždycky nejvíce oceníme zahrádky hospod, kterými je celé náměstí zcela zaplněno. Hostující univerzita si pro nás vždy připraví skvělý program.
Loni jsme si dokonce vyzkoušeli pilotování letadla!
Legendární senátor Patrik Kováč (člen studentské komory Akademického senátu fakulty a student oboru Podniková ekonomika a management)
své zážitky popsal takto: „Uz po 3krát som sa zúčastnil kvalitné obsadeného stretnutia študentov
v Polskom Rzesowe. Mnoho študentov tu prispelo
zaujímavými vstupmi ohľadne marketingu a finančných tém. Celková úroveň znovu potvrdila
vysoký štandard prezentácií a príspevkov. Každý

rok sa taktiež teším na zaujímavý program, ktorý
prichysta poľská univerzita. Tento rok sme riešili ako sa dostať s Escape room, navštívili Krakow
a podvečer sa stretli na spoločnej večeri, po ktorej sme sa presunuli ku hrajúcej fontáne v centre.
Určite sa budem tešiť aj na nasledujúce stretnutie
na našej Alma mater, ktorá bude prebiehať v zimnom semestri.“
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Musím říct, že úroveň našich studentů je výborná
a rozhodně nám velmi zvedá sebevědomí, když si
pokaždé odvezeme většinu cen. Jsem rád, že letos,
stejně jako loni, vyhrál zahraniční student z programu Erasmus+, který studuje na naší škole, protože to ukazuje, že si naši fakultu vybírají kvalitní
evropští studenti.

Další členka výpravy, Petra Chmielová (studentka oboru Podniková ekonomika a management),
popisuje svou zkušenost takto: „Ve dnech 24. – 26.
dubna 2017 jsem se zúčastnila Mezinárodního studentského semináře, který probíhal v polském
Rzeszowě. V rámci semináře jsem prezentovala
výsledky své diplomové práce na téma Municipal
marketing. Během těchto dnů jsem měla možnost
prolomit jazykovou bariéru, prohloubit si odbornou terminologii a konverzační dovednosti v anglickém jazyce a v neposlední řadě načerpat inspiraci do dalších let. Odměnou pro nás všechny byl
bohatý kulturní program hostitelské fakulty.“
Všem účast na mezinárodním studentském semináři do budoucna jednoznačně doporučuji. Kdy
jste byli naposledy na výletě, který jste si parádně
užili, a ještě jste za to dostali zaplaceno docela zajímavou částku? Sen každého studenta! #ZivotJakFilm
Michael Kopřiva, student oboru Bankovnictví

Chlubíme se úspěchy našich studentů
Nápad studentek zaujal hned několikrát

S

tudentka Obchodně podnikatelské fakulty Petra Krhutová vymyslela spolu s Helenou Záleskou, absolventkou
VŠB-TUO cyklistický stan. Nápad
přihlásily do soutěže na podporu podnikání Green Light, což je
svým charakterem nejucelenější
akcelerační program Moravskoslezského kraje. Zájem o účast
v něm každoročně roste nejen
mezi vysokoškolskými studenty
a absolventy, ale také mezi již
zaměstnanými osobami.

stoupilo do něj celkem 11
nejlepších nápadů z celkového počtu 57 zaslaných návrhů. Cyklostan
Tike spolu s dalšími vybranými návrhy si mohli zájemci prohlédnout
na finální Startup Show
v Aule VŠB-TU v Ostravě.
V 9 případech se jednalo
o nápady studentů nebo
absolventů
vysokých
škol. Členové 10 projektů
byli mladší 30 let.

Finále letošního v pořadí již 4.
ročníku se konalo 23. února a po-

V soutěži Green Light
získala Petra Krhutová
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s Helenou Záleskou za nápad
hned 3 ocenění, a to cenu publika, o cenu poroty a cenu hlavního partnera se dělí s nápadem
na svítící kapalinu pod názvem
ChemLight.

Příběh Tike

M

oc rády jezdíme na kole
a cestujeme. Zvlášť nás
baví, když lidé po světě cestují nějakým netypickým
způsobem. Chtěly jsme taky vyjet do světa a jako dopravní prostředek jsme zvolily naše jízdní
kola. V létě roku 2016 jsme začaly plánovat přejezd Norska
a po něm pokračovat volně dál
do Evropy. Byly jsme dvě a měly
jsme dvě kola. Potřebovaly jsme
mít s sebou ještě stan, ve kterém
bychom na cestách přespávaly
a zároveň do něho schovaly kola,
tak aby byla chráněná proti odcizení a nepřízni počasí. Zároveň jsme s sebou chtěli převážet
lehký a skladný stan. Proto nás
napadlo k jeho konstrukci využít pouze dvě jízdní kola. Ušetříme tím prostor pro tyče v zavazadlech a zároveň bude stan
lehčí. Začaly jsme kreslit návrhy
na papír, stavět kola vedle sebe
v garáži, měřit a šít. I když jsme
předtím nikdy nešily, zainvestovaly jsme do šicího stroje a začaly jsme šít první prototyp stanu,
který byl z bazénové plachty
a moskytiéra ze záclony.
A jak to vypadalo? Úplně hrozně,
zipy byly našité opačně a záclona byla špatně změřená, jelikož
jde o velmi pružnou látku, takže
jí všude hodně přebývalo. Postavily jsme prototyp cyklostanu
na zahradě a vypadal jako bunkr
pro děti. Byly jsme ale nadšené,
měly jsme stan na dvě kola pro
dva cyklisty a řekly jsme si, že to
opravdu půjde. Poté jsme náš nápad s cyklostanem nechaly chvíli odpočinout. Do cesty nám přišly jiné životní události, kterým
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V krajském kole soutěže T-Mobile Rozjezdy se v rámci Moravskoslezského kraje umístil
na 2. místě a postoupily do státního kola, kde mají možnost získat Cenu veřejnosti.

se bylo třeba věnovat. Prototyp
cyklostanu odpočíval v garáži
až do doby, kdy Petře Krhutové
studentce podnikové ekonomiky a managementu na Slezské
univerzitě přišel školní e-mail
s informacemi ohledně akceleračního programu Green Light.
Škola vyzývala studenty, kteří
mají nějaký podnikatelský nápad, ať se do akceleračního programu přihlásí. Do ukončení
přihlášek zbývaly pouze tři dny,
řekly jsme si ale, že za zkoušku
nic nedáme a vyplnění přihlášky nám zabere jen pár minut.
Prostě jsme to zkusily. A dopadlo
to tak, že jsme v této soutěži pro
začínající podnikatele vyhrály
všechny ceny. V průběhu Green
Lightu, jsme vytvořily další dva
prototypy, oslovil nás americký
investor se zajímavou nabídkou,
založily jsme firmu a ochránily
si náš produkt průmyslovými
vzory v rámci EU. Stan neustále
testujeme a vyvíjíme, tak aby byl
co největším pomocníkem pro
cyklisty kempaře.
Na trh bychom chtěli vstoupit
na začátku roku 2018 a svůj vstup
plánujeme podpořit crowdfundingovou kampaní.
Norsko a cestu po Evropě musíme teď odložit. V tuto chvíli věnujeme veškerý náš čas vývoji
prototypu a tajkování. Tak jsme
nazvaly kempování pod naším
cyklostanem. Až se nám podaří
vytvořit business system, který se bez nás pár týdnů obejde,
vyrazíme na plánovanou cestu
do Evropy.

Petra Krhutová,
studentka oboru Podniková ekonomika a management

L

etní semestr je vždy ve znamení velkého očekávání.
Je zapotřebí vyvinout větší
úsilí, blíží se zkouškové období, studenti posledních ročníků
musí kvapem dokončit závěrečné práce a vrhnout se na učivo
ke státnicím. Vše má být v rov-

nováze, proto je nutno studium
vyvážit také odpočinkem a zábavou. Během semestru jsme si
tak mohli zatančit na fakultním
plese, oslavit studentský svátek
jara, proběhnout se s děkanem
karvinskými parky. Nechyběla příležitost navštívit některou

ze zajímavých přednášek nebo
konferencí. Předali jsme ceny
nejlepším studentům posledních
ročníků a zatančili si na večírku
pro absolventy. Ještě zamáčkneme slzu dojetí při promocích
a máme tu všemi velmi oblíbené
prázdniny.
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Z dění na fakultě

Fakultní ples fakulty
Ke konci února proběhl v Obecním domě Družba v Karviné další ročník Reprezentačního plesu
karvinské fakulty. Pro hosty byl
připraven zajímavý program
a bohatá tombola. Večerem provázel Roman Pastorek. K tanci
a poslechu zahrála skupina Smolaři. V průběhu večera vystoupili
mažoretky JUVENTUS Karviná,
taneční pár Tomáš Waloszek
a Michaela Martynková. Diváci
mohli tajit dech při tanci na tyči
tzv.„ Pole dance“ v podání tanečníků Circus studia. Nechyběla
Iluzionistická show Dua Rascals.
Půlnoční losování o ceny bylo
doplněno speciální cenou děkana „koloběžkou“. Její převze-

tí bylo podmíněno úspěšným
zdoláním slalomu mezi kužely.
Přestože nechtěla, vylosovala si
koloběžku Karin Gajdová z Katedry ekonomie a veřejné správy
a po zdolání slalomu se stala její
majitelkou. Gratulujeme! O bohaté a velmi chutné občerstvení se postarala
karvinská restaurace Beskyd.
Dobrá
zábava
trvala do časných
ranních hodin.
Další ples fakulty je plánován na 16. února 2018. Všechny srdečně zveme.

Den doktorského studia
Oddělení vědy a výzkumu uspořádalo dne 27. března již tradiční „Den doktorského studia“,
na kterém se mohli potenciální
uchazeči dozvědět více informací o tomto typu studia na naší

fakultě. Jako první vystoupil čerstvý úspěšný absolvent dr. Martin Klepek, který se s přítomnými podělil o své zkušenosti
a pocity z doktorského studia.
Docent Michal Tvrdoň, prodě-

kan pro vědu a výzkum a také
osoba zodpovědná za administraci tohoto studia, ve své prezentaci seznámil přítomné se specifiky doktorského studia, které
se zásadně liší od předchozích
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typů studia, zejména v samotné podstatě, kdy
je kladen velký
důraz na samostatnou vědeckov ý zkumnou
činnost, jejímž
pomyslným vyvrcholením
je
disertační práce.
Zájemcům

3. ročník běhu s děkanem
Ve středu 24. května se konal
v pořadí již třetí ročník sportovní akce Vyběhněte s děkanem.
V letošním roce se k děkanovi
Obchodně podnikatelské fakulty
přidali také fotbalisté z karvinského prvoligového fotbalového klubu. Před pátou hodinou
odpolední se na prostranství
před Opéefkou sešli běžci, kteří
si chtěli poměřit síly při běhu
na 5,5 kilometrů. Závodníci běželi z Univerzitního náměstí, přes
park Boženy Němcové až do Areálu Lodiček, kde byl cíl trati. Letošního běhu se zúčastnilo více
než 120 účastníků. Před startem
si mohli účastníci nechat změřit krevní tlak a hladinu kyslíku
v krvi nebo se zúčastnit autogramiády s fotbalisty MFK Karviná. Před startem ještě proběhla
krátká rozcvička s instruktorkou Irenou Tomašíkovou. V cíli
obdržel každý běžec pamětní
medaili. Po vyhodnocení výsledků převzali ti nejrychlejší z rukou děkana trofeje a hodnotné
ceny. Nově byla vyhlášena také
kategorie nejrychlejší zaměstnanec fakulty, kterou získal Michal
Tvrdoň. Akce pokračovala After
party s kapelou FoPa.
Sponzory akce byli Statutární
město Karviná, MFK Karviná,
Lázně Darkov, STaRS Karviná,
s.r.o., JUVENTUS Karviná a Karvinský pivovar.
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„Firstly we would like to say that
was really good event which was
giving so much pleasure.Obviously we think there is only

one point for this kind of
event which is not being
succesful or get some
prizes which will make
society much more social.Because when event
have finished,people were
having fun and talking
about their life and everything so we could say
that we really enjoyed so
much as a foreigner.We are so
grateful that who spent effort to
arrange this event.“, Ahmen Sahin a Suleyman Oguzcan z Canakkale Onsekiz Mart Universities Turkey, studenti pobývající
na fakultě v rámci programu
ERASMUS+.
„Rozcvičení před během je velmi důležité, určitě není ztrátou
času ani zbytečností. Správným rozcvičením zabráníme
zkracování svalů, rozpohybujeme klouby a tím snížíme riziko
zranění. Stejně jako protažení
po běhu by nemělo chybět, aby
tělo moc neztuhlo, a právě tady
vidíme prostor k vylepšení našeho «Běhu s děkanem», příští
rok se můžete těšit i na protažení po běhu. Je to
skvělá akce
a už nyní se
těším na příští rok,“ Irena
Tomašíková,
sportovní
trenérka.

byla dále představena obsahová
náplň studia, způsob studia, typový individuální studijní plán
a taktéž byly sděleny klíčové
informace k přijímacímu řízení
pro akademický rok 2017/2018.
Závěrem můžeme dodat snad
už jen to, že budeme uchazečům
držet palce, aby jim v září vyšlo
přijímací řízení a mohli tak rozšířit řady našich doktorandů.

Třetí pátek v červnu byl na fakultě posledním dnem státnic
v jarním termínu, ale také dnem
konání absolventského večírku. V prostorách menzy se sešli
nejen absolventi, studenti, pedagogové, ale také zaměstnanci
fakulty, aby společně zavzpomínali a oslavili nově získané
a zasloužené tituly. V průběhu
večera byli oceněni studenti nejlepších bakalářských a diplomových prací v jednotlivých studijních oborech. Výherci z rukou
děkana převzali poukaz ve výši

2 000 Kč na nákup sportovního vybavení. Byly také předány
ceny za nejlepší studijní výsledky za dobu studia na fakultě.
Cenu tj. symbolický šek ve výši
20 tisíc Kč převzali studenti ba-

kalářského a navazujícího magisterského studia. Na programu
nechyběla tombola o zajímavé
ceny a také vystoupení taneční
skupiny Fatima. K tanci a poslechu zahrála kapela FoPa.
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Absolventský večírek

Přednášky odborníků na fakultě
Na fakultu v průběhu letního semestru zavítala celá
řada významných odborníků z praxe, aby se se studenty podělila o své poznatky
a zkušenosti. V dubnu například přenášel studentům
Ing. Bohumír Přebinda,
technický ředitel Beskydské uzeniny a.s., na téma
maloobchodní
jednotky.
V květnu mezi studenty zavítali doc. Ing. Emílie Zimková,
Ph.D. z Ekonomické fakulty
Univerzity Mateja Bela s před-

náškou z oblasti měření technické efektivnosti v bankovnictví a Ing. Tomáš Nidetzký, člen
bankovní rady České národní

banky, s přednáškou nazvanou
Finanční stabilita a dohled apod.

Spolupráce se společností Kaufland
V květnu letošního roku byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci naší fakulty se společností Kaufland Česká republika,
v.o.s., která se týká zadávání závěrečných prací, zapojování manažerů firmy do výukového procesu, nabídky trainee programů,
zadávání praktických problémů
pro Business Gate aj. Na letní
semestr si společnost Kaufland

připravila pro naše studenty
hned tři přednášky. První v pořadí byla zaměřena na představení společnosti Kaufland, jako
společnosti nabízející uplatnění
budoucím absolventů fakulty
a možností kariérního růstu
v této společnosti. Další pak
byla zaměřena na téma řízení kvality ve společnosti, kdy
na příkladech byly prezentová-

ny základní principy a způsoby
řízení kvality v této společnosti.
Série přednášek byla zakončena tématem výzkumu a práce
s informacemi ve společnosti.
Náměty přednášek byly velmi
zajímavé a umožnily studentům
nahlédnout tzv. pod pokličku
této společnosti.
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Mezinárodní vědecké konference
V letním semestru pořádali členové fakultních kateder také
významné mezinárodní konference. Na počátku dubna se
konal už VI. ročník Mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví
a turismu, na jejíž organizaci
se každoročně podílí také Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit naší fakulty.
Na počátku května byl pořádán
1. ročník Mezinárodní vědecké
konference nazvané „Decision
making for Small and MediumSized Enterprises“.

Premiérový ročník
konference „Decision
making for Small
and Medium-Sized
Enterprises“
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Ve dnech 4. – 5. května 2017 proběhl v Hotelu Mercure Ostrava
1. ročník Mezinárodní vědecké
konference „Decision making
for Small and Medium-Sized
Enterprises (DEMSME 2017)“ organizované Katedrou podnikové ekonomiky a managementu
a Katedrou informatiky a matematiky. Keynote speakry byli
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
ze Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné, Ing. Přemysl Soldán
ze společnosti Tieto a Ing. František Sudzina, Ph.D. z Aalborg
University v Dánsku, kteří přednesli poutavé přednášky vázané
k tematickému zaměření konference. Na konferenci bylo zasláno celkem 51 příspěvků z 12
zemí, konkrétně České republiky, Slovenska, Dánska, Litvy
(oceněni Best paper), Irska, Polska, Pákistánu, Turecka, Španělska, Rumunska, Indie a Spojených arabských emirátů. Bez
příspěvku na konferenci zavítali

účastníci dokonce i z Thajska.
Všichni účastníci konference si
vyslechli celou řadu zajímavých
a vysoce erudovaných prezentací z marketingu, podnikové
ekonomiky a managementu, informatiky a matematiky
a navázali celou řadu nových
kontaktů. Důležitou informací
je, že nejlepší příspěvky budou
po úpravách a doplnění zaslány
k publikaci do časopisů „Scientific Annals of Economics and
Business“, „Central European
Business Review“ a „Forum Scientiae Oeconomia“. Velký dík
patří programovému výboru
konference, jejím organizátorům a v neposlední řadě partnerům a sponzorům, kterými
byli vedle Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné rovněž
Veolia, Město Karviná, IT Cluster a ECSB. 1. ročník konference
považujeme za velmi úspěšný
a těšíme se na její opakování
v dvouletých cyklech.

Vyhodnocení nejlepších studijních výsledků

V

letním semestru proběhlo tradiční vyhodnocení studentů s nejlepšími studijními výsledky po dobu studia
na fakultě v bakalářském a navazujícím magisterském
studiu.
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Ocenění nejlepších studentů Opéefky

Nejlepším studentem bakalářského studia se stal Samuel Balínek, student oboru Ekonomika podnikání v obchodě
a službách se studijním průměrem 1,3 a nejlepším studentem
v navazujícím magisterském studiu se stala Nikola Bělíková,
studentka oboru Veřejná ekonomika a správa se studijním
průměrem 1,18. Studenti získali odměnu ve výši 20 tisíc korun.
Symbolický šek jim byl předán na absolventském večírku.

Ocenění nejlepších bakalářek
a diplomek

K

aždoročně jsou také vyhlašováni autoři nejlepších bakalářských a diplomových prací předložených ke státnicím v jarním termínu. Studentské práce jsou vyhodnocovány v rámci jednotlivých studijních oborů komisí v čele s garantem daného
studijního oboru. Vyhlášení nejlepších prací probíhá na absolventském večírku a vítězi obdrží hodnotné ceny z rukou děkana.

V akademickém roce 2016/2017 byly oceněny tyto práce:
Ocenění nejlepší bakalářské práce:
»» Bakovnictví - Jaryna Ruščynska
»» Veřejná ekonomika a správa - Dominika
Dedičová
»» Sociální management - Petr Janecký
»» Hotelnictví - Polková Michaela
»» Marketing a management - Natálie
»» Manažerská informatika - Gabriela Kučerová

Ocenění nejlepší diplomové práce:
»» Bankovnictví - Bc. Nikola Rusková
»» Ekonomika podnikání v obchodě a službách - Bc. Lukáš Kučírka
»» Veřejná ekonomika a správa - Bc. Nikola
Bělíková
»» Marketing a management - Bc. Ondřej
Ševčík
»» Podniková ekonomika a management specializace účetnictví a daně - Bc. Sabina
Andělová		
»» Podniková ekonomika a management specializace marketing a obchod - Bc. Petra Chmielová
»» Podniková ekonomika a management specializace podnikání - Bc. Anna Tureková
»» Manažerská informatika - Bc. Daniela
Horucková
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Výsledky fakultních soutěží
Soutěž o cenu děkana
za publikační činnost má
své vítěze

V

e středu 19. dubna 2017 předal děkan fakulty ceny za významnou publikační činnost
v roce 2016. V kategorii Odborná monografie
akademických pracovníků se na 1. místě umístila
dr. Šebestová s monografií „Sociální inovace: vliv
podpory fondů EU na jejich tvorbu“ (spoluautorka
Ing. Palová). V kategorii Příspěvek ve vědeckém
časopise akademických pracovníků získal 1. místo prof. Ramík (spoluautor prof. Vlach) s článkem
„Intuitionistic fuzzy linear programming and duality: a level sets approach“ v časopise Fuzzy optimization and decision making (IF 2,569). 2. místo
náleží autorkám doc. Janouškové a dr. Sobotovičové s článkem „Immovable property tax in the
Czech Republic as an isntrument of fiscal decentralization“ v časopise Technological and economic
development of economy (IF 1,952) a 3. místo obsadili autoři dr. Szarowská a doc. Šperka s článkem
„Financial transaction taxation in agent-based simulation“ v časopise E+M (IF 1,242).
V kategorii Vědecká publikační činnost studentů
doktorského studia v roce 2016 cena nebyla udělena.
Vítězům gratulujeme!

Soutěž o finanční
gramotnosti pro studenty
středních škol má vítěze
z Jičína

U

ž podeváté upořádala Katedra financí
a účetnictví ve spolupráci s Českou národní
bankou a městem Karviná soutěž z oblasti
finanční gramotnosti pro studenty středních škol.
Do letošního ročníku na téma „Jak může stát podpořit finanční gramotnost obyvatel?“ bylo zasláno
téměř 100 prací. Porota, složená ze zástupců katedry, ČNB a statutárního města Karviná, vyhodnotila jako nejlepší esej Pavla Linzera z Gymnázia
Hladkov a Jazykové školy Ostrava. Na 2. místě se
umístila Michaela Kaczmarková z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě
a 3. místo získal Oleh Telychka z Masarykovy obchodní akademie v Jičíně (vítěz minulého ročníku soutěže). Ceny vítězům byly předány 11. května
na půdě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Vítěze ocenili Daniel Stavárek, děkan fakulty,
Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady ČNB a Ilja
Skaunic, ředitel pobočky ČNB v Ostravě.

Proběhlo finále soutěže
Open for Business
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V

e středu 1. března 2017 proběhlo na Obchodně podnikatelské fakultě finálové kolo 2. ročníku soutěže Open for Business. Tato soutěž,
která probíhala od září 2015 pod heslem „Otevřeme dveře Tvému podnikání“ je sponzorována firmou Rekochem Třinec. Do finále postoupily dva
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projekty (viz níže), které byly dále rozpracovány
do podnikatelských záměrů. S jejich formulaci napomáhali také pedagogové fakulty.
Projekt Nová Insomnie s. r. o., jejímiž autory jsou
Zdeňka Kubošová a Jiří Kubza
Projekt Venetus Man –Gentlemen‘s Club autorů Filipa Vlacha a Tomáše Stavěly
Odborná porota ve složení dr. Werner Bernatík,
doc. Jana Janoušková, dr. Karel Stelmach, dr. Šárka
Sobotovičová a dr. Martin Klepek si za přítomnosti zástupce investora Bc. Radka Kowaly a zástupců
Institutu interdisciplinárního výzkumu dr. Dominika Vymětala a Ing. Tomáše Pražáka prohlédli
prezentace k daným projektovým záměrům, vyslechli návrhy předkladatelů a položili doplňující

otázky tak, aby v závěru mohli jednotlivé nápady
vyhodnotit.

Internacionalizace OPF
Premiérové setkání se zahraničními partnery na fakultě

V

prvním květnovém týdnu se na karvinské fakultě uskutečnil premiérový
ročník mezinárodního setkání
tzv. „International Week“. Jednalo se o setkání pedagogů, koordinátorů a jiných zástupců
současných i potenciálních partnerských zahraničních univerzit se zástupci Obchodně podnikatelské fakulty. Cílem této akce
bylo prezentovat karvinskou
fakultu před zahraničními partnery a ukázat ji jako místo vhod-

né pro studium jejich studentů
i prostor pro další vědeckou či
pedagogickou praxi akademiků.
Součástí bylo také představení
města Karviná a regionu Moravskoslezského kraje, který nabízí
nejen studijní, ale i celou řadu
volnočasových a kulturních aktivit. Celkem bylo přihlášeno
13 účastníků z Turecka, Polska,
Bulharska, Slovenska, Maďarska
a Japonska.
Oddělení zahraničních styků,

které celou akci organizovalo,
připravilo pro účastníky bohatý program. Úvod setkání patřil
doc. Šperkovi, proděkanu pro
zahraniční styky a prof. Stavárkovi, děkanovi fakulty, kteří přivítali přítomné hosty a prostřednictvím prezentace je seznámili
nejen s karvinskou fakultou, ale
také s městem Karviná apod.
V průběhu celého týdne probíhala výuka zahraničních vyučujících na různá témata z ob-
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lasti managementu, marketingu,
cestovního ruchu a financí. Téměř 50 studentů SU OPF absolvovalo výuku v anglickém jazyce
v rámci předmětu International
Business Case Studies (3 ECTS).
Paralelně probíhaly přednášky
dalších zahraničních vyučujících na katedrách v rámci jejich individuálního programu.
Akce byla doprovázená separátními schůzkami účastníků
IW s managementem fakulty
a vyučujícími SU OPF s důrazem
na obohacení výukového procesu, výměnu zkušeností a prohlubování spolupráce v oblasti vědy
a výzkumu.
Návštěvníci absolvovali odborné
workshopy projektového charakteru, exkurzi Business Gate
a sociální program v podobě poznávání města Karviná a Opavy.
Ve spolupráci s univerzitou a Fi-

lozoficko-přírodovědeckou
fakultou byla
připravena
prohlídka historické
části
Opavy a návštěva hvězdářské
observatoře.
Bohužel, počasí
nebylo
nakloněno ke sledování noční
oblohy, nicméně návštěva tak
zajímavého místa s výborným
výkladem byla přijata s velkým
ohlasem.
Týdenní akce byla zakončena
slavnostním odevzdáním certifikátů všem zahraničním účastníkům, poděkováním za jejich
účast a přáním, aby se takové
setkání se zahraničními partnery znovu konalo.

Studentská a učitelská mobilita
v letním semestru 2016/2017
Studentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se
každoročně nabízí možnosti
studia či praxe na zahraniční partnerské instituci. Pobyty
bývají financovány z prostředků projektů podaných fakultou.
Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které

zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Na začát-
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ku letního semestru měli
zájemci o zahraniční
studijní pobyty možnost
zaslat přihlášku a zúčastnit se výběrového
řízení na některou z nabízených partnerských
vysokých škol v zahraničí. Bližší informace získají studenti na informačních
schůzkách před výběrovým řízením, na stránkách oddělení
zahraničních styků anebo u referentek tohoto oddělení.
V letním semestru bylo na zahraniční studijní a praktické pobyty vysláno celkem 24 studentů
fakulty. Učitelské mobility se zúčastnilo 27 vyučujících. Na krátkodobý pobyt vycestovalo 13
studentů (2 týdenní workshop
– Finsko, Joensuu a Mezinárod-

ní setkání studentů v polském
Rzeszowě). Ze zahraničí na naši
fakultu zavítalo na jednosemestrální pobyt 13 studentů z Turecka, Polska, Bulharska a Finska.
Na fakultě rovněž přednášela
řada zahraničních pedagogů.
Přednášky se konaly v angličtině a studenti se tak mohli nejen
dozvědět řadu nových poznatků,
ale také si zdokonalit znalosti
angličtiny.

Karviná 2017/ 1

Studium v USA
Protože jsem byla prvním vyslaným studentem Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné
do USA, konkrétně na University of Nebraska, Kearney (UNK),
musím přiznat, že jsem nevěděla co očekávat. Kulturnímu šoku
jsem se vyhnula díky mé předchozí zkušenosti s prací v USA,
ovšem o životě na americké univerzitě jsem nevěděla téměř nic.
Jaký je tedy rozdíl mezi studiem
v České republice a v USA?
První zásadní rozdíl je v tom, že
univerzitní kampusy jsou izolovány od měst. V kampusu tedy
bydlíte, stravujete se, i studujete.
Náš kampus v Kearney se skládá
asi z dvaceti budov, z nichž každá má svůj účel, ať už to jsou
koleje, jídelny, jednotlivé fakulty,
zdravotní centrum či sportovní
centrum. Najdete zde také místa
pro rekreaci, kašnu, piknikové
stoly či menší náměstí. Všechny
budovy se snadno dají dosáhnout pěšky, můžete si však půjčit
i univerzitní kolo. Pokud ovšem
chcete do města či na nákup, jste
odkázáni na auto, lépe řečeno
na kamarády s autem, protože
veřejná doprava tady nefunguje.
Podotýkám, že město Kearney
má přibližně tolik obyvatel jako
Třinec.
Když už tedy zmiňuji kamarády,
přirozeně jsem se nejprve setkala s dalšími mezinárodními
studenty. Každý semestr přijede
nová skupina, většinou okolo padesáti mezinárodních studentů
a zúčastňuje se povinného orientačního týdne, kdy univerzita pomáhá všem se zabydlet,
poznat okolí, seznámit se s lidmi. Naprostá většina mezinárodních studentů na univerzitě
v Kearney jsou Korejci, Japonci
a Číňané. Evropané jsme tento
semestr byli jen tři, z České republiky jsem mezi celkovými
sedmi tisíci studenty byla jediná. Má to své výhody i nevýhody,
každopádně si zcela určitě zlepšíte angličtinu, jednoduše proto-

ii Návštěva Národního parku Arches v Utahu během jarních prázdnin
že vám nic jiného
nezbývá. Ale to je
také jeden z hlavních důvodů, proč
jsem tady přijela.
Co se týká výuky,
byl to pro mě návrat do středoškolských let. Na UNK
probíhá výuka zásadně v malých třídách, počet
studentů na jednotlivých hodinách se pohybuje okolo dvaceti. Účast na těchto hodinách
se předpokládá stoprocentní,
a takzvaně „odsedět“ si hodinu
bez povšimnutí nejde. Profesoři zde požadují aktivitu, kladení
dotazů, zapojování se do diskuzí. Konečnou známku utváří jednotlivé ohodnocení za projekty,
absolvované diskuze, či domácí
úkoly, na rozdíl od Česka, kde
konečnou známku určuje jen
jedna zkouška. Mým oborem
je Marketing a management,
a protože jsem již ve třetím ročníku, bylo mi dovoleno se zapsat
na předměty s místními vyššími ročníky, aniž bych absolvovala předchozí základy daného
předmětu na UNK. I tato ochota,
kdy se jednotliví profesoři zabývali tím, jaké předměty jsem
již absolvovala doma, a nechtěli, abych dle jejich slov „ztrácela čas a nenaučila se nic nového“ dokazuje, jak profesionální
lidé na této univerzitě učí. Jsou

to lidé, kterým není jedno, kdo
jste, odkud jste přišli a co umíte.
V jednotlivých třídách je drtivá
většina amerických studentů,
není proto k podivu, že mezinárodní studenti jsou do diskuzí zapojeni více, zvláště v mém
oboru slýchávám často dotazy
typu „A jak to funguje v České
republice?“, „Můžeš nám nastínit, jak to probíhá v Evropě?“.
Obecně jsou lidé z Nebrasky velmi zvídaví a komunikativní, ať
už ostatní studenti či lidé stojící
za vámi v řadě v supermarketu.
Mnoho lidí, kteří mají nějakou
zkušenost s cestováním, studiem či prací v USA se mě ptalo,
jestli mi není líto, že jedu zrovna doprostřed USA, což je vlastně zemědělská oblast, kde podle
mnohých žijí jen farmáři, kovbojové a nevzdělaní lidé. Opak
je však pravdou, Nebraska je dokonalým příkladem obyčejného
amerického života. Lidé jsou tu
vzdělaní, téměř neskutečně milí
a nápomocní, a i ve třicetitisíco-
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vém městě, jako je Kearney není
nouze o zábavu. Už po pár týdnech jsem byla vděčná, že jsem
zavítala právě do těchto míst,
jako turistu by mě to pravděpodobně vůbec nikdy nenapadlo.
Abych můj pobyt nějak shrnula,
vše má své pro i proti. Musím se
přiznat, že na denní, několikahodinový studijní zápřah se mi
zvykalo těžce. Nicméně chápu,
že tento styl výuky studenty při-

nutí k průběžnému studiu a o to
míň jste poté překvapeni z výsledné známky. Také bych řekla,
že zdejší studium není vhodné
pro někoho, kdo je nekomunikativní, jelikož celé studium je
založeno na diskuzi a interakci, na rozdíl od České republiky.
Jednoduchý recept, jak úspěšně
absolvovat studium v zahraničí
je dle mého názoru tedy „nebát
se“. Ovšem to je součástí jakéhokoli výjezdu do zahraničí. Ať

už jedete pracovat či studovat
do zahraničí, většinou musíte
vystoupit ze své komfortní zóny.
Nikdy bych však neměnila, protože už teď vím, že pobyt v Nebrasce bude k nezaplacení jak
v mém budoucím pracovním,
tak i osobním životě. A jako bonus je to skvělá příležitost k cestování a také se pravděpodobně
naučíte tancovat country tance
ve zdejších klubech.

Petra Topolčánová,
studentka oboru Marketing a management

Studijní pobyt v Japonsku
náhodou přání zákazníka nebylo možné splnit, tak se se skloněnou hlavou hluboce omluví
a sdělí, že bohužel takový produkt nebo službu nenabízejí.
Práce je významnou součástí jejich životů a váží si jí.
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Díky Obchodně podnikatelské
fakultě v Karviné mají studenti
možnost vyjet do mnoha zemí
a to nejen v Evropě, ale i mimo
ni. My jsme si pro náš studijní
pobyt vybrali japonskou univerzitu J. F. Oberlin v Tokiu a teď nás
čeká čtyřměsíční pobyt v zemi
vycházejícího slunce. Ihned
po příjezdu jsme si začaly uvědomovat rozdílnost kultur. U vchodu do letištní haly nás hlubokým úklonem pozdravil jeden
ze zaměstnanců, všichni Japonci
někam pobíhali, pořád se navzájem ukláněli a nově přijíždějící
turisty naváděli k pasové kontrole, aby náhodou nezabloudili.
Jako první na co narazíte v této
zemi je uctivost, zdvořilost a lidé
dbající zásad. Proto jako první
slovíčka, které by se měl každý
návštěvník Japonska naučit jsou
„sumimasen“ promiňte a „arigatou gozaimasu“ děkuji.

Japonsko a culture
shocks
Dalo by se říci, že první „culture
shock“ byl právě z japonského
vychování a uctivého jednání.
Dalším pozitivním šokem byly
vlaky, které jezdí na minutu
přesně! V případě „minutového“
zpoždění, se v rozhlase omlouvají cestujícím za „dlouhé“ čekání. V tu chvíli nás napadlo, kolik
zaměstnanců Českých drah by
zemřelo vyčerpáním, kdyby se
jménem společnosti měli omlouvat za každou minutu zpoždění.
Z vlastní zkušenosti víme, že
něco podobného platí i v obchodech, kde se řídí mottem „náš zákazník, náš pán“. Zaměstnanci
neznají slova, jako nemám, nevím, nemůžu a podobně. Kdyby

Nepříjemným šokem pro nás
bylo zjištění, že v Japonsku je
neslušné používat kapesníky
na veřejnosti, společensky přijatelnější je popotahovat. Také
srkání nudlí je tady v pořádku,
čím hlasitější srkání, tím větší
pochvala kuchaři. Kulturních
rozdílů je tady opravdu spousta,
ale to bychom musely popsat 10
stránek.

J. F. Oberlin univerzita
v Tokiu
Na letišti nás vyzvedli japonští studenti spolu s profesory,
a ubytovali nás v hotelu, kde
jsme si odpočinuli po dlouhé cestě. Druhý den našeho pobytu nás
překvapilo chumelení a chladné
počasí, které naštěstí netrvalo
dlouho. Po snídani jsme společně
s ostatními zahraničními studenty vyrazili do školy, kde nás
čekal „Welcome Lunch“, ovšem

bez našeho klasického příboru,
takže jsme měly na dvě hodiny
o zábavu postaráno.

na J. F. Oberlin univerzitě mnoho nenajdete, dohromady je nás
7, a to 2 česky + 5 Holanďanů.

J. F. Oberlin univerzita je velká
asi jako celá Karviná. V kampusu máme McDonald, KFC, velkou knihovnu, posilovnu, velké hřiště, na kterém se pořád
hraje ragby a baseball, obchody,
park a mnoho dalšího. Společně
s námi tady studuje spousta zahraničních studentů i z dalších
programů, nejen z RJ programu,
kterého se právě účastníme. Většina je z Asie a z USA, Evropanů

Program máme již od začátku
nabitý, před pár dny probíhalo evakuační cvičení při zemětřesení a tsunami. Od našeho
příjezdu do Japonska jsme v neustálém očekávání z možného
zemětřesení, neboť v Tokiu jsou
slabé otřesy běžné, ale po cvičení v simulátoru, doufáme, že
žádné silné zemětřesení nenastane. Do Japonska jsme přijely
v nejkrásnějším možném období,
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protože zrovna kvetou sakury.
V tomto čase, všichni Japonci vyrážejí do parků pod sakury a pořádají pikniky, a oslavují svátek
“Hanami“, což je v překladu „obdivování sakur“. Měly jsme možnost vidět sakury v největším
Tokijském parku, a byl to zážitek
na celý život. Turisté z celého
světa se sjíždějí podívat na tuto
krásu, a nám se to splnilo díky
OPF.
Týden po aklimatizování a zařizování různých věcí spojených
nejen s pobytem, ale také s výběrem předmětů, nám univerzita připravila „Welcome party“,
kde jsme poznaly mnoho přátel
z různých zemí a jiných kultur. Japonsko je velmi odlišné
od České republiky a jsme vážně
rády, že se nám naskytla příležitost k poznání této země a už se
těšíme na další měsíce strávené
na J. F. Oberlin univerzitě.
Z Japonska zdraví

Dagmar Jemelková, studentka oboru Marketing a management
a Nicole Tatarková, studentka oboru Veřejná ekonomika a správa

Studijní pobyt v Záhřebu
Pobyt v Záhřebu, jakožto v hlavním městě Chorvatska je samozřejmě užitečnou zkušeností.
Před příjezdem nám byl přidělen
chorvatský buddy – člověk který
se o nás stará v průběhu celého
pobytu, po příjezdu nám pomáhal vyřídit všechny potřebné
záležitosti a občas s námi zajde
na kafe.
Jsou tady troje koleje, nám byly
přiděleny nově zrekonstruované, které jsou velmi hezké,
s vlastní koupelnou a ledničkou
na pokoji. Jediné co nás překvapilo, byla absence výtahu, takže
tahat 20ti kilový kufr po schodech do čtvrtého patra byl zážitek. Erasmáci bydlí na pokoji
většinou s Chorvaty, takže se
jich můžeme kdykoliv na cokoliv zeptat. Nevýhodou však je,

že není snadné potkat
erasmáky. Je tu, ale
organizace ESN, která pořádá různé akce,
kde je možné se seznámit. Osobně si
myslíme, že akcí by
mohlo být více, protože každému vyhovuje
něco jiného. Hlavně
nám tu chybí více výletů do okolí. Výlety si
tedy musíme plánovat
samy.
Do školy jezdíme tramvají, což
zabere až 40 minut. Na tramvaj
jsme si zařídily kartu, která stojí
100 kun na měsíc, což je přibližně 380 korun. Ekonomická fakulta je jednou z největších, takže zorientovat se v budově nám
nejen první týden zabralo hodně

času, ale každý nám rád poradil. Po prvním týdnu bloudění
a zjištění přehnaných požadavků některých profesorů, jsme se
zorientovaly a vybraly pro nás
vhodné předměty. Přednášky
jsou spojené se semináři, takže je vhodná přítomnost po celou dobu. Profesoři umí upoutat
pozornost a spousta z nich má
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zahraniční vzdělání. Na magisterské studium oproti bakalářskému chodí velmi málo studentů,
takže ve třídě nás je třeba jen 7
včetně Chorvatů. Z toho důvodu
je tu také malý výběr předmětů.
V hodině se často řeší případové
studie, a tak profesoři vyžadují
aktivitu. Jsou však milí, vstřícní

a rádi pomůžou. Škola se zrovna rekonstruuje, některé učebny
jsou docela zastaralé a jiné naopak nové. Technické vybavení
tříd je srovnatelné s naší univerzitou.
Stravujeme se většinou v menze,
která nabízí snídaně, obědy a ve-

čeře za příznivé ceny. Jedno jídlo
vyjde zhruba na 30 Kč. Menza je
ve škole, na koleji a také ve studentském centru. Občas najdeme
zvláštní kombinace, jako například párek s hranolkami, řízek
se špenátem apod. Člověk se tu,
ale nají dosyta, levně a chutně.

Milena Toulová, studentka oboru Podniková ekonomika a management
a Eva Schreiberová, studentka oboru Účetnictví a daně

Jsou liščí ocasy příčinou polární záře?
Chcete-li znát odpověď, musíte si pro ni dojet přes dva tisíce
kilometrů daleko, a to na sever,
za polární kruh. Ale pěkně popořádku...
První dubnovou neděli jsme
s kolegy z Katedry informatiky
a matematiky, Dr. Elenou Mielcovou a Dr. Radomírem Perzinou, nastoupili do letadla směr
Finsko, kde nás čekal týden výuky v rámci učitelské mobility
Erasmus+. Cílovou destinací bylo
právě stopadesátitisícové město
severního Finska, Oulu, ve kterém se nachází druhá největší
univerzita této země, Oulu University of Applied Sciences. Tato
prakticky zaměřená univerzita,
která nabízí studentům široký
výběr fakult a oborů – od baletu,
přes medicínu až k ekonomickým vědám, organizovala náš
výměnný pobyt v rámci tzv. mezinárodního týdne (International Week). První překvapení nás
čekalo hned na začátku: ačkoliv
nejsme ve výměnných pobytech
žádní nováčci a výuky v zahraničí se zúčastňujeme pravidelně, počet účastníků nás doce-
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la šokoval – celkem se sjelo 140
pedagogů a pracovníků zahraničních oddělení z celé Evropy.
Zorganizovat takovou „masu“
není vůbec jednoduché a opravdu klobouk dolů, organizátoři to
zvládli na výbornou.
Kromě výuky, která byla velmi
intenzivní, a probíhala v různých kampusech, které jsou rozesety po celém Oulu, byla pro
nás připravena oficiální uvítací
a závěrečná ceremonie s tanečními a pěveckými
vystoupeními studentů, workshop
se zahraničními
studenty,
kteří
v rámci studentských pobytů zde
tráví jeden až dva
semestry,
mohli

jsme absolvovat kurzy finštiny, zúčastnit se prohlídky města a jeho okolí (zamrzlá pláž
a moře, to opravdu nemělo chybu :-D), nebo oficiálního přijetí
na radnici města. Stěží jsme si
našli čas vyzkoušet finskou saunu, zimní koupání už jsme bohužel nestihli vůbec…
Třešničkou na dortu pak byla
možnost navštívit místa, kde
začíná věčná zima. Ačkoliv se
nejednalo o levnou záležitost,
sponzorovanou z vlastní peněženky, řekli jsme si, že tuto nabídku využijeme, neboť člověk
nikdy neví, jestli se mu naskytne
druhá šance. Pobyt u polárního
kruhu spojený s výletem do finské historie byl opravdu jedinečný zážitek. Nejdříve jsme autobusy přesunuli o 250 kilometrů
na sever do města Rovaniemi,

kde jsme se těšili, že si zodpovíme otázku položenou na začátku. Bohužel nám počasí (nebo
lišky?) nepřálo, bylo zataženo,
tak jsme si na odpověď museli
počkat do druhého dne. To jsme
navštívili muzeum, kde jsme
využili možnost interaktivním
způsobem zjistit vše o finské historii, jazyce, fauně i flóře a díky
projekci zažít zprostředkovaný
pohled na polární záři s velice
pečlivým vysvětlením, jak vlastně vzniká.
Přímý kontakt s historií jsme

nutno rezervovat dlouho dopředu) a v baru si dát teplý brusinkový džus.
Na všechno, co jsme ve Finsku
prožili, budeme vzpomínat rádi
– na milé finské kolegy, kteří se
o nás ukázkově starali, na kolegy z ostatních univerzit, kteří
nám rozšiřovali obzory „jak se to
dělá jinde“, na studenty, kteří se
od těch našich až tak moc neliší,
na styl výuky, který byl mnohdy netradiční, na domácí nealkoholické pivo zvané kotikalja,
na hory sněhu, i když u nás už
kvetly bledule, nebo na to obrovské množství cyklistů, které ani
nepřízeň počasí neodradí.
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zažili na sobí farmě, kde si pro
nás majitelé, kromě projížďky
na sobech jako z pohádky o Mrazíkovi, připravili šamanské vystoupení. A protože každý z nás
je tak trochu dítětem, další bod
programu se nesl také v duchu
velkého očekávání. Byla jím návštěva Santa Claus Village, a samotného Santy. Ačkoliv dárky
do našich končin nosí Ježíšek
(a zkuste mi to vymluvit), věřte, že Santa je velice sympatický
vousatý chlapík a vůbec by mi
nevadilo, kdyby mi spolu s tím
naším taky občas něco přinesl.
Pokud máte potřebu klábosit se
Santou častěji, můžete se ve vesnici ubytovat, posílat vánoční
poštu a chodit před a za polární
kruh jak je libo, protože ten vede
přesně tímto místem. Poslední
zastávkou naší sněhové exkurze
byl ledový zámek, který se staví
každou zimu jinak, ale vždycky
v něm máte kde hlavu složit (kapacita hotelu je však omezená,
místa na ledových postelích je

Takže „moi moi“ Finsko!
PS: Dlužím vám odpověď na počáteční otázku, ale neřeknu, protože tak byste už neměli důvod
Oulu navštívit ;-)

Ingrid Majerová,
vyučující Katedry ekonomie a veřejné správy

Innovative approach to teaching Erasmus students
Between April 24 – 28. 2017,
Kaunas Technical University in
Lithuania held an International
Staff Training Week Teaching in
English in Non-English Universities. This event was focused
on the development of teaching
skills of the staff at partner
universities who teach various
courses to Erasmus groups of
students. The group of participants involved 27 teachers from
15 countries, including Krystyna
Heinz who represented School
of Business Administration in

Karviná, Silesian University in
Opava.
The programme of the workshop
ranged from traditional lectures
related to intercultural communication, history and methodology of teaching English to
working and solving tasks in
multicultural groups. As Kaunas
Technical University comprises
a special department providing
courses for teachers carried out
mainly by psychologists, sociologists and methodologists, the

participants of the workshop
had an opportunity to experience unusual but at the same time
very innovative approach to teaching.
Kaunas Technical University is
an example of a university where internationalization process
is paid a lot of attention, e.g. students have to study one semester in English at their home university and spend one semester
abroad at a partner institution.

Krystyna Heinz,
vyučující Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit
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Prezentace fakulty středoškolákům
zážitkovým způsobem

K

lasickým přístupem univerzit při jejich představování je zahltit co nejvíce studenty informacemi o studijních oborech a výhodách
studia na vysoké škole. Výsledkem jsou zmatení
a občas znudění studenti, kteří z prezentace nemají žádný užitek a už vůbec ne zážitek. My jsme
na to zkusili jít jinak a zvolili jsme naprosto odlišný přístup prezentace naší fakulty.
Dne 6. dubna 2017 jsme se
vydali se svou Roadshow
do slovenské Žiliny, abychom ukázali studentům
obchodní akademie, jakou
formou probíhá studium
u nás na OPF. Při příjezdu
se nám dostalo velice vřelého uvítání, které umocnilo i to, že na nás akademie slyšela dobré ohlasy
z jiných škol, které jsme
se stejným posláním před
časem navštívili. Tato pozitivní zpráva nás všechny
opravdu těšila a naplnila očekáváním toho, jaký
úspěch bude mít naše další
vystoupení.
Na začátku jsme se dozvěděli, že jsou studenti
z našeho příjezdu velmi
nervózní. Důvodem byla
nedávná návštěva jedné
nejmenované české univerzity, která před ně postavila podivný test s otázkami společensko-historického přehledu České
republiky. Slovenští studenti prohlásili, že test byl
pouhou „tipovačkou“, což je pochopitelné, protože
s podobnými otázkami by měl jistě problém i leckterý český středoškolský student. Byli jsme rádi,
že studenti vůbec nemají ponětí, co od nás můžou
čekat. V tu chvíli jsme si řekli, že bude příjemné,
až je jejich obav našim přístupem hned ze startu
zbavíme.
V okamžiku, kdy jsme přišli do třídy mezi žáky,
jsme na nich viděli, že od nás čekají nějakou nezáživnou a dlouhou přednášku o vysokoškolském
studiu, která do nich bude pouze nalévat infor-
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mace o škole a studijních oborech. Potěšili jsme je,
když jsme prohlásili, že naše návštěva bude pojata
zábavnou a hravou formou.
Po představení toho, kdo jsme, odkud jsme a čím se
vlastně zabýváme, dostali studenti možnost zvolit si, čím se v průběhu dvou vyučovacích hodin
chtějí zabývat. Na výběr měli workshop zaměřený na Design Thinking
nebo workshop na tvorbu
marketingové kampaně.
S výběrem studenti neměli žádný problém, a proto
jejich rozdělení do skupin
proběhlo bez většího prodlužování. Práce se studenty probíhala naprosto
podle představ, dokonce
naše představy i předčila.
Studenti se do práce pustili
s velkým nadšením a práce
s námi je bavila. Jedna skupinka se věnovala tvorbě
produktu z pohledu zákazníka, vyslechli si od svých
kolegů požadavky na produkt a na jejich základě
vytvořili prototyp produktu. Druhá skupinka si prošla tvorbou marketingové
kampaně od analýz, přes
cíl a message kampaně, až
po kanály, kterými by studenti kampaň propagovali. Prokázali tak, jak jsou
schopni pracovat v týmu, jak se umí vžít do své
týmové role a nebáli se říct svůj názor.
Se studenty jsme pracovali aktivním způsobem
založeným na spolupráci a přátelském otevřeném
přístupu. Dvouhodinová lekce neměla podobu nezáživné náborové přednášky, čehož byla důkazem
i aktivita nadšených studentů, kteří se předháněli v prezentování svých výstupů. V průběhu práce vzniklo mnoho okamžiků, kdy jsme se všichni
společně zasmáli. Nechali jsme studenty, aby si
zažili některé naše výukové metody, kde využíváme práce v týmu a aktivní tvorbu konkrétních
výstupů. Po propagačních materiálech fakulty se
pak jen zaprášilo.

Nikol Mařáková,
studentka oboru Podniková ekonomika a management

V březnu byla Krystyna Heinz, vyučující naší fakulty pozvána na Gymnázium s polským jazykem
vyučovacím v Českém Těšíně. Cílem návštěvy byla
diskuse se studenty zaměřená na interkulturní
komunikaci. Po proběhlé diskusi na toto téma měli
studenti za úkol řešit ve skupinkách případové
studie na téma interkulturní komunikace. Přítomni posluchači projevili o dané téma velký zájem
a zdi těšínského gymnázia se nejednou otřásly
pod salvami smíchu. V závěru dr. Heinz se studenty pohovořila také o studiu na karvinské fakultě
a možnostech výjezdu do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Těšíme se na další spolupráci.
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Na návštěvě Gymnázia v Českém Těšíně

Centrum Business Gate
oslavilo rok činnosti

V

e středu 12. dubna proběhla oslava 1. výročí fungování coworkingového centra Business Gate, jehož cílem je propojení vysokoškolského prostředí s podnikatelskou sférou. Oslav prvního výročí
činnosti centra se zúčastnili nejen zástupci univerzity a karvinské fakulty, ale také statutárního
města Karviná, veřejné správy a podnikatelské sféry. Úvodního přípitku se zhostili Ing. Lukáš Raszyk,
náměstek primátora statutárního města Karviná a prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan Obchodně
podnikatelské fakulty. S celoroční prací a úspěchy centra seznámil hosty Ing. Martin Klepek, Ph.D. Centru Business Gate přejeme mnoho dalších úspěšných let!
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Propojení podnikatelského prostředí se studenty OPF
Multifunkční centrum Business Gate, které před
rokem vzniklo ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty se statutárním městem Karviná,
má za cíl vytvořit příhodné podmínky pro rozvoj
podnikání v Karviné a okolí. Tímto projektem se
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné snaží
o propojení akademické teorie s podnikatelskou
praxí, kdy studenti mají možnost se aktivně podílet
na řešení podnikatelských zadání. Pro podnikatele tak vzniká prostor, jak zadat k řešení konkrétní
problém, na který nezbývá v běžném provozu čas
ani volné kapacity.

Business Gate Academy má za sebou už svůj třetí ročník, během kterého se například podílel
na tvorbě moderní marketingové online komunikace pro společnost Linia Nivnice, a.s., jejíž ovocné nápoje Hello dominují na trhu, pro společnost
Stevula specializující se na výrobu kvalitních košil, nebo pro firmy Moravec Kvalitní Ponožky s.r.o.,
Dva Mluvčí a Svět Plodů. Studentské týmy se také
podílely na zpracování marketingových plánů pro
společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., vývojářské studium Craneballs nebo pro
neziskovou organizaci Bez mámy.

Právě výše zmíněná charakteristika je základním
rysem prvního pilíře nazvaný Business Gate
Academy. Podnikatelé v něm v první fázi zdarma zadají vyřešení specifického problému členům
týmu Business Gate, kteří tak získají potřebné
informace a vytvoří z problému ucelené zadání.
Následně dle typu zadání se sestaví čtyřčlenné
týmy složené ze studentů Obchodně podnikatelské fakulty, kteří projdou výběrovým řízením.
Tyto týmy jsou vedeny tzv. operátory a ti zároveň
slouží jako propojovací článek mezi studenty, zadavateli a externími mentory. Studenti průběžně
konzultují svou práci s profesionálními mentory
z praxe a také zadavateli, díky čemuž získají cennou zpětnou vazbu a zabezpečí se správné směřování týmů.

V aktuálním letním semestru se studenti podíleli také na vytvoření finančního rodinného plánu,
kde je jejich úkolem analyzovat rodinné možnosti
a provést je životem po finanční stránce tak, aby
si splnili všechny životní cíle. Spolupracujících
podnikatelských subjektů je v rámci Business Gate
Academy ještě mnohem více a studenti tak mají
možnost si na široké škále praktických zadáních
vyzkoušet své odborné znalosti.

Realizace podnikatelského záměru probíhá během semestru a je zakončena finální prezentací
před zadavateli. Po finální prezentaci, která bude
spojena s předávání cen, certifikátů a vyhodnocení nejúspěšnějšího projektu, se zadavatelé mohou
dohodnout se studenty na implementaci navrženého řešení nebo případně na dalším způsobu
spolupráce. Studenti tak kromě možnosti získání
praxe nebo stáže u zadavatele, dále mají možnost
získat mimořádné stipendium za nejlepší práci,
obohatí si životopis nebo za absolvování získají
kredity. Pokud se podnikatel rozhodne navržené
řešení ve firmě implementovat, finančně ohodnotí
řešitele dle sjednané dohody.
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Business Gate ovšem nabízí své možnosti i pro začínající podnikatele.
Druhý pilíř nazvaný Business Gate Benefit
pomůže identifikovat jejich potřeby a nasměřuje
je k lidem, kteří tyto nápady posunou o další stupeň blíže k realizaci. Business Gate vytváří svým
moderně vybaveným zázemím ideální prostor pro
realizaci odborných seminářů nebo workshopů.
Vhodně navržené prostory umožňují v rámci třetího pilíře tzv. Business Gate Coworking
možnost pronajmout si pracovní místo, kancelář,
konferenční místo i zasedací místnost.
Pro kohokoliv, kdo má podnikatelskou myšlenku,
se stává Business Gate ideálním místem a otevřenou branou do světa podnikání, kde nalezne místo
pro svoji realizaci.

I

nstitut interdisciplinárního výzkumu (dále jen
IIV) byl založen v roce 2014 s cílem vytvořit
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné
vědeckovýzkumné pracoviště, které by sloužilo
jako základna pro další rozvoj odborných dovedností zejména mladých akademických pracovníků
a studentů navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Dalším cílem je podpora a šíření vědeckých výsledků všech akademických pracovníků fakulty. Hlavní oblasti činnosti
jsou orientovány na podporu spolupráce s malými
a středními podniky a organizacemi samosprávy.
Za dobu své činnosti se IIV orientoval zejména na:
»» získávání vědeckovýzkumných úkolů
v segmentu malého a středního podnikání
a orgánů samosprávy na úrovni obcí měst
a vyšších samosprávných celků,
»» vytváření výzkumných týmů pro tyto projekty,
»» podporu akademických pracovníků a studentů při získávání grantů z domácích
i zahraničních zdrojů,
»» popularizaci vědeckovýzkumné činnosti
fakulty.
Při získávání vědeckovýzkumných úkolů se činnost IIV úspěšně rozvinula zejména v oblasti samospráv, hlavně v oblasti tvorby strategických
a marketingových plánů rozvoje daných obcí
a měst. Nejprestižnější zakázkou zde bylo zpracování strategického plánu rozvoje Městského obvodu Slezská Ostrava. Spolupráce s podnikatelskou
sférou je zatím orientována na různé analýzy
potřebné pro podávání žádostí o evropské dotace
a na spolupráci s Místními akčními skupinami
v regionu.
Na žádost statutárního města Karviná byl také realizován výzkumný a rozvojový projekt „Registr
podnikatelských prostor“. Tento program je nyní
městem využíván jako forma podpory malým
a středním podnikatelům ve městě. Významnou
formou spolupráce zaměřenou na podporu podnikatelských aktivit studentů je soutěž OPF Open4Business, kde ve spolupráci s firmou Rekochem
proběhly již dva ročníky této soutěže. Samozřejmostí je také spolupráce s Business Gate, o kterém
se píše jinde v tomto čísle. Nejžádanější činností
na podporu vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků na fakultě je podpora přípravy a vyhodnocení nejrůznějších dotazníkových
akcí. V tomto roce byla také zahájena podpora
neakademických pracovníků realizovaná cestou

školení pro práci s programy MS Word a MS Excel,
kterých se zatím zúčastnilo 20 pracovníků.
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Třetí rok fungování Institutu
interdisciplinárního výzkumu
Úspěšnou propagaci vědeckovýzkumných výsledků pracovníků fakulty zajišťuje platforma Working papers, kterých bylo od jara 2015 publikováno
již třicet devět. Ukazuje se, že tyto „pracovní“ publikace mají ohlas i ve světě, a to zejména proto, že
working papers jsou indexovány ve známé platformě REPEC/Econlit.
Nemůžeme také nezmínit pravidelně vydávaný
Newsletter Invence – Inovace – Výkonnost, Tento
čtvrtletník stručně prezentuje výsledky fakulty
na poli vědy a výzkumu, uveřejňuje příspěvky některých spokojených zákazníků IIV a je zasílám
celkem padesáti starostům a dvěstěpadesáti podnikatelům v regionu. Jen zřídka přijde zpět zpráva
od adresáta, kterému je Newsletter zasílán, že si
další zasílání nepřeje.
V nejbližší době stojí před pracovníky IIV ale i dalšími akademickými pracovníky dvě velké výzvy.
Prvním připravovaným projektem je projekt s názvem „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování
finančního zdraví obcí“. Cílem projektu je vytvořit
ucelenou jednoduchou metodiku pro hodnocení
finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného softwaru umístěného například na internetových stránkách Moravskoslezského kraje. Druhou důležitou akcí je „Komunitní
výzkum města Karviná“, v rámci
kterého ve spolupráci se statutárním městem Karviná
proběhne průzkum informovanosti o sociálních
službách, které město poskytuje a také hodnocení
finančních možností
seniorské populace ve městě.
V souhrnu lze
říci, že záměr
vedení fakulty, se kterým
byl před třemi lety IIV
založen, se
ukazuje jako
správný
a přináší své
ovoce.
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Z činnosti Poradenského a kariérního
centra
Poradenské a kariérní centrum

C

ílem Poradenského a kariérního centra je vytvořit
rovné podmínky pro studium a zmenšit sociální bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaných
studijních oborech studentům
se speciálními potřebami. Zájemcům je nabízena možnost
konzultovat a hledat řešení
v případě zdravotních problémů a omezení komplikujících
studium. Poskytneme informace o akreditovaných studijních
oborech a o jejich přístupnosti
pro osoby se zdravotním postižením. V souladu s principy
inkluzivního vzdělávání jsme
tady proto, abychom zájemcům
o studium se speciálními potřebami a již studujícím studentům
se speciálními potřebami, zajis-

tili kvalitu a rovnost v přístupu
k vysokoškolskému vzdělání.
Pro studenty nejen se specifickými potřebami připravujeme
v každém semestru řadu zajímavých aktivit.
Na konci března se konal již
4. ročník univerzitní akce Den
kariéry, na kterém se zájemci
mohli osobně setkat se zástupci
významných zaměstnavatelů.
Hlavním cílem a smyslem této
významné akce je podporovat uplatnitelnost posluchačů,
studentů a absolventů na trhu
práce, a to již během studia či
po jeho ukončení.
Každý semestr se mohou zájemci zúčastnit řady zajímavých
přednášek či workshopů. Napří-

Kariérní portál

V
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letním semestru byl zveřejněn „Kariérní portál“,
který je určen studentům
a absolventům Slezské univerzity. Studenti se přihlašují studentským e-mailem, absolventi přes
identitu na absolventském portálu. Portál je nástroj k podpoře
a prohloubení spolupráce se zaměstnavateli a k posílení uplatnitelnosti studentů a absolventů
na trhu práce. Zaměstnavatelé
mají k dispozici firemní profil,
vizitku, kontaktní informace,
video profil, stručné informace.
Uživatel má na profilu možnost
procházet/třídit nabídky, reagovat na ně přímo zaměstnavateli.
Nabídky jsou zveřejňovány dle
regionálních a profesních oblastí v základní struktuře: práce,
brigády, praxe a stáže, projekty
a startupy (spolupráce s Busi-

nessGate),
spolupráce
na tvorbě bakalářských
a diplomových prací,
workshopy a veletrhy.
Portál, zaměstnavatele a nabídky spravuje
Poradenské a kariérní
centrum, které schvaluje nabídky ke zveřejnění. Jedná se o další
nástroj, který rozvíjí
činnost a nabídku služeb Poradenského a kariérního centra, mimo
kariérní
poradenství,
odborné
semináře
a výcviky, analytickou
činnost, workshopy se
zástupci firem na půdě
univerzity apod.

kariera.slu.cz

klad seminář Šárky Dořičákové,
psychoterapeutky České asociace pro psychoterapii na téma
Integrovaný přístup v psychosomatice a zdravém životním
stylu. Další zajímavou akcí byl
workshop se zástupci ČSOB
na téma výběrové řízení nanečisto anebo seminář na téma
„Nepříteli dej rybu, přítele nauč
rybařit“ a mnoho jiných.

D

alší osobností Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné, kterou bychom
Vám chtěli představit je Ing. Karel Stelmach, Ph.D., člen Katedry
podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jedná se
o pedagoga s dlouholetými zkušenostmi z praxe ať již na pozici dělníka či ředitele společnosti JÄKL Karviná (dříve NHKG
– závod 19 Karviná). Právě tyto
poznatky a zkušenosti jsou součástí jeho přednášek a seminářů
spolu s celou řadou zajímavostí
z praxe.
Volba mého budoucího povolání
byla spojena s koloritem ostravsko-karvinské aglomerace. V dobách mého mládí zde převládal
těžký průmysl a dominovalo
hornictví a hutnictví. I s ohledem na rodinnou tradici, kdy
moji nejbližší příbuzní pracovali
v hutích, jsem se rozhodl zůstat
věrný této tradici. Po absolvování střední průmyslové školy
hutní jsem pokračoval ve studiu
hutnictví na Vysoké škole báňské v Ostravě. Řada pedagogů,
kteří v té době působili na vysoké škole, dokázala svým přístupem k výuce probudit v nás mladých zájem o studium. Omezený
přístup k informacím a přednášky bez prezentací v Power pointu, ale s křídou a tabulí, umožňovaly průběžně sledovat tok
přednášené problematiky, která
se plynule rodila na tabuli. To
byly motivy, které
vedly studenty
aktivně absolvovat přednášky, přesto, že nebyly
povinné.
Po
úspěšném absolvování
vysoké
š k ol y
jsem
n a stoup i l

do zaměstnání v tehdejším závodě 19 NHKG Karviná (později
JÄKL Karviná, a. s.). Firma vyráběla tenkostěnné profily a trubky, produkty, které patřily mezi
progresivní trendy hutní výroby. Zhruba 30 % produkce mířilo
na zahraniční trhy, největšími
odběrateli byly severské země,
Anglie, Rakousko a Německo.
Jako začínající vysokoškolský
absolvent jsem pracoval cca dva
roky v dělnických profesích jako
vazač břemen, tažeč na tažné
stolici a rovnač profilů. Zařazování absolventů vysoké školy
do dělnických profesí bylo tehdy
běžnou praxí.
S odstupem času musím hodnotit tento postup jako velmi prospěšnou formu při profilování
budoucího hospodářského pracovníka. Je velký rozdíl pozorovat práci výkonných pracovníků
jako stážista (preferována forma
seznamování se s praxí v mnoha
dnešních firmách) nebo zúčastnit se pracovního procesu jako
řadový zaměstnanec a stát se
součástí kolektivu pracovníků
na daném pracovišti. Hodnotím toto období mého působení
v podniku jako velmi přínosné
pro můj náhled na postavení
a význam řadových pracovníků
ve výrobním procesu. Později, již jako technickohospodářský pracovník jsem vykonával
funkci vrchního mistra a následně dispečera. Dílem náhody a souběhem okolností, kdy
v rámci personálních změn spojených s odchodem některých
klíčových pracovníků závodu,
jsem byl zařazen na ekonomický
útvar. Pracoval jsem jako vedoucí plánovacího oddělení a časem
jsem postoupil na funkci ekonomického náměstka ředitele závodu. Zastával jsem rovněž post
ředitele závodu a od roku 1990
jsem pracoval jako ekonomický
náměstek ředitele firmy JÄKL
Karviná, a. s.
Byl jsem rovněž členem představenstva firmy JÄKL Karviná, a. s.,

kde jsem se setkal s doc. Emanuelem Šustkem, prvním děkanem
na OPF Karviná. Naše vzájemné
debaty vyústily do mých příležitostných přednášek na fakultě.
Měl jsem sice nějaké zkušeností
s přednáškovou činností v rámci
konferencí, pořádaných rakouskou poradenskou firmou I. I. R.,
ale přednášet pro studenty byla
pro mne zcela neprobádaná oblast.
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Seznamte se s pedagogy naší fakulty

Dvacet let práce ve vrcholovém managementu firmy JÄKL
Karviná, a. s. a možnost zcela
změnit pracovní zaměření byly
impulsem k tomu, že jsem začal pracovat jako pedagogický
pracovník na SU OPF. Svou pedagogickou činnost vykonávám
už řadu let na katedře „Podnikové ekonomiky a managementu“,
kde se snažím, v rámci výuky
předmětů z této oblasti, přiblížit
studentům zmíněnou problematiku jednak v rovině teoretických předpokladů, jednak jim
obohatit teoretická východiska
probírané problematiky o praktické poznatky a osobní zkušenost z mého působení ve firmě
JÄKL Karviná, a. s.
Když porovnávám studia tehdy
a dnes, vidím, že dnešní studenti mají velké možnosti v přístupu k informacím, na druhou
stranu ne všechny informační
zdroje (včetně odborné literatury) jsou vhodným instrumentem
pro vzdělávací proces. Rovněž
„bezbřehé“ uplatňování výpočetní techniky i v oblastech, kde
by měl sehrát svou roli „selský
rozum“, je neodmyslitelným doprovodným jevem dnešní doby
a může mít v praktickém životě
nevyzpytatelné dopady.
Těší mě, že u většiny studentů naší fakulty lze zaznamenat
v průběhu studia výrazně pozitivní posun v kvantu nabytých
vědomostí a znalostí, a doufám,
že se jim podaří přetavit je praxí
do kvalitativně nových schopností.
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Červenec

Promoce

Srpen

Státnice

Na počátku července se konají již tradiční Slavnostní
promoce absolventů naší fakulty.

Od 14. srpna začíná zkouškové období a také se pomalu blíží podzimní termín státnic.

Září

Začátek AR 2017/2018

Od 1. září začíná akademický rok 2017/2018.

Říjen

Imatrikulace

10. října se uskuteční Slavnostní zahájení akademického roku naší univerzity. V říjnu proběhnou také
Slavnostní promoce absolventů podzimního termínu
státnic. Studenti prvních ročníků se zúčastní Imatrikulace, slavnostního aktu, při kterém budou přijati
do studentské obce naší fakulty.

Listopad

Daruj krev s OPéeFkou

V tomto měsíci z nás poteče krev. A to již při třetím
ročníku akce nazvané „Daruj krev s Opéefkou a staň
se dobrovolným dárcem krve“. Při této akci jsou pravidelně oslovování studenti a zaměstnanci fakulty s cílem získat nové dárce krve.
Na počátku listopadu proběhne na půdě fakulty také
další ročník konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.

Prosinec

Volejbalový turnaj

Prosinec je obdobím klidu a pohody, a proto také startuje zkouškové období. Proběhne další ročník volejbalového turnaje studentů střeních škol o pohár děkana aj.
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