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V loňském roce jsme oslavili 25. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné. U této příležitosti se konala celá řada akcí, kterých se účastnili nejen
zaměstnanci a studenti naší fakulty, ale také její absolventi, studenti středních škol
i široká veřejnost. Opéefka tak potvrdila, že za uplynulé čtvrtstoletí své existence se
stala nejen významnou vysokoškolskou vzdělávací institucí v našem regionu, ale také
institucí, která je schopna se aktivně zapojit do kulturního i sportovního dění v Karviné a jejím okolí. Je tedy pochopitelné, že i v tomto vydání časopisu Otevřeně – Poutavě – neFormálně se za těmito akcemi trochu poohlédneme.
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Úvodní slovo

Za zmínku také určitě stojí, že v souvislosti s oslavami tohoto významného výročí byla
vydána publikace, která zachycuje vývoj Obchodně podnikatelské fakulty v uplynulých
25ti letech. Publikace prostřednictvím rozsáhlé dobové obrazové dokumentace včetně
unikátních archivních dokumentů zachycuje neopakovatelnou atmosféru jednotlivých let života fakulty a jejího
rozvoje. Pro všechny, kteří se na její tvorbě podíleli, jsou milou odměnou pozitivní ohlasy, kterých se dostává
od jejich čtenářů.
Nyní stojíme na počátku roku 2016, kdy slavíme 25. výročí existence Slezské univerzity, jejíž nedílnou součástí
je od roku 1991 i naše fakulta. I pro tento rok se tak připravuje celá řada zajímavých akcí a to nejen na univerzitní,
ale také na fakultní úrovni. Mimo jiné již na konci ledna se
bude konat Reprezentační ples. V průběhu roku nebude
chybět ani druhý ročník běhu s děkanem či akce Daruj krev
s Opéefkou. Věříme, že uvedené akce se setkají s minimálně stejným zájmem z řad zaměstnanců a studentů jako
tomu bylo v roce minulém.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
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Jaké obory fakulta nabízí
Bankovnictví

(bakalářské a navazující magisterské studium)

Rádi byste rozuměli pojmům jako burza, kapitál, akcie,
úroky nebo investice? Rádi byste po vysoké škole pracovali ve světě financí v bankách, pojišťovnách nebo se
podíleli na řízení finančních toků v podniku nebo veřejné a státní správě? Studiem oboru Bankovnictví získáte jak potřebné vědomosti, tak i praktické dovednosti
a schopnosti, aby se vám přání splnilo. Obor Ban-

kovnictví patří pod Katedru financí a účetnictví. Má
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné mnoholetou tradici a může se pochlubit mnoha absolventy,
kteří se v praxi výborně prosadili a pracují na důležitých pozicích ve finančních institucích i podnicích.
Garantem oboru je prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Účetnictví a daně (bakalářské studium)
V praktickém životě se dnes a denně setkáváme s poptávkou po spolehlivých a včasných informacích, které
nám pomohou argumentačně podpořit naše jednání.
Účetnictví je právem považováno za rozsáhlou a spolehlivou informační databázi. Proces zpracování údajů
do podoby kvalitních vypovídacích výstupů však vyžaduje strukturované a erudované znalosti a vědomosti.
Na trhu práce žádaná profese účetního je formována
studiem předmětů, obsahujících logické vztahy, vazby
a souvislosti. Studenti oboru Účetnictví a daně jsou
metodicky připravováni na požadavky uspořádanosti, přehlednosti a zobrazení reality, jejichž zvládnutí
je nezbytnou podmínkou pro další rozvoj. Obor spadá pod Katedru financí a účetnictví a je garantován
doc. Ing. Janou Janouškovou, Ph.D.

ii Katedra financí a účetnictví

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské a navazující magisterské studium)
Jak by měla vypadat moderně řízená samospráva?
Není zadlužení české ekonomiky příliš vysoké? Potřebujeme tolik institucí? Lze veřejnou správu řídit jako
soukromou firmu? Dojde účinností služebního zákona
ke zkvalitnění služeb veřejného sektoru? Vyplatí se mi
začít pracovat ve státním sektoru? Toto jsou nejčastější dotazy, se kterými se můžeme setkat. A právě
studium oboru Veřejná ekonomika a správa vás může
nasměřovat tím správným směrem, neboť v průběhu

jeho studia získáte nejen celou řadu odborných znalostí, ale také praktických dovedností, s jejichž pomocí se
následně uplatníte ve veřejném sektoru nejen na území
České republiky, ale také v ostatních zemích Evropské
unie či samotných institucích Evropské unie. Obor patří pod Katedru ekonomiky a veřejné správy a za dobu
své existence se může pochlubit řadou významných
absolventů. Garantem oboru je doc. Mgr. Ing. Michal
Tvrdoň, Ph.D.

Sociální management (bakalářské studium)
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Baví vás práce s lidmi? Chcete pracovat v oblasti sociálních služeb? Máte zájem o práci v podnicích
a organizacích v oblasti podnikové sociální politiky?
Po absolvování tohoto oboru budete kompetentní vykonávat činnost personalistů v jakémkoliv podniku.
Vaší pracovní náplní tak bude péče o pracovníky, plánování a zabezpečování vzdělávacích aktivit, hodnocení pracovníků a jiné personální činnosti. Další profes-

ní uplatnění najdete také v personálních agenturách,
které se věnují externímu vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků pro podniky a organizace (konkurzy
a výběrová řízení). Obor patří pod Katedru ekonomiky
a veřejné správy a za dobu své existence jej absolvovala řada významných absolventů. Garantem oboru je
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
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ii Katedra podnikové ekonomiky a managementu

ii Katedra ekonomie a veřejné správy

Podniková ekonomika a management
Chcete si založit vlastní firmu nebo chcete v nějaké
firmě pracovat jako kvalifikovaný odborník či být manažerem? Chcete vědět, jak podniky fungují? Chcete sami podnikat? Chcete se věnovat marketingu
a obchodu, personalistice nebo financím a účetnictví
v české nebo zahraniční firmě? Chcete umět řídit lidi
a organizace? Pak je pro vás studium podnikové eko-

nomiky a managementu tou správnou volbou. Zájemci mají možnost vybírat z nabídky studia specializací.
Absolventi nacházejí uplatnění v ekonomických a manažerských funkcích na různých podnikových úrovních
v různých podnicích a organizacích. Obor patří pod
Katedru podnikové ekonomiky a managementu a je
garantován prof. Ing. Karlem Skokanem, Ph.D.

Specializace:
Podnikání
(bakalářské a navazující magisterské studium)
Prohloubíte si znalosti a dovednosti v oblastech zakládání podniku
a investování, malého a středního podnikání, podnikání a obchodování na internetu a s ohledem
na možnost působení v nevýrobní
sféře v oblasti řízení a ekonomice
nevýrobní sféry.

Účetnictví a daně
(navazující magisterské studium)
Zdokonalíte si znalosti a dovednosti zaměřené na účetnictví obchodních společností, mezinárodní účetnictví a účetní standardy, správu
daní a daňové řízení.

Marketing
a obchod
(bakalářské a navazující magisterské studium)
Zlepšíte si tak znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení firmy a rozvíjeny v souvisejících marketingových
disciplínách jako jsou marketingová
komunikace, marketing služeb, nákupní marketing a E-marketing.

Finance podniku
(bakalářské a navazující magisterské studium)
Získáte hlubší znalosti a dovednosti týkající se struktury, tvorby
a řízení finančních vztahů v rámci

firmy, finanční analýzy, oceňování aktiv, platebního a zúčtovacího
styku a možnosti využívání pojistné
a finanční matematiky.

Ekonomika
cestovního ruchu
(bakalářské studium)
Získáte znalosti z oblasti aktivního
i pasivního cestovního ruchu s důrazem na specifické znalosti z managementu a marketingu cestovního
ruchu, informatiky, průvodcovské
činnosti, analýzy cestovního ruchu
a jeho geografických podmínek.
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Manažerská informatika

(bakalářské a navazující magisterské studium)

Chcete svou budoucnost spojit s počítači?
Chcete počítačům nejen porozumět, ale umět
je využívat pro vytváření něčeho nového? Záměrem oboru je příprava odborníků v oblasti
informačních systémů a informačních technologií, jako podpůrných systémů řízení a organizace podniku. Vzhledem k zaměření fakulty je
obor směrován do segmentu malých a středních
firem. Můžete se stát administrátory, vývojáři
či vedoucími vývojových týmů, správci počítačových sítí a informačních systémů, vývojáři
webových aplikací či programátory, vedoucími
projektových týmů a v neposlední řadě pak
podnikateli, manažery či konzultanty. Obor spadá pod Katedru informatiky a matematiky a je
garantován prof. RNDr. Jaroslavem Ramíkem,
CSc.
ii Katedra informatiky a matematiky

Akreditace habilitačního řízení

A

kreditační komise na svém zářijovém zasedání
schválila udělení akreditace habilitačního řízení
v oboru Podniková ekonomika a management
na dobu 8 let Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Fakulta se tak stala třetí součástí Slezské univerzity, která může konat habilitační řízení a udělovat
uchazečům titul docent. Poté, co fakulta na jaře
získala osmiletou akreditaci oboru Podniková ekonomika a management pro bakalářské, navazující magisterské (inženýrské) a doktorské studium, se zařadila
mezi kvalitní ekonomické fakulty a vytvořila podmínky
pro další rozvoj oboru a dlouhodobou perspektivu pro
studenty, kteří si vybrali nebo vyberou ke studiu právě
tento obor. V habilitačním řízení se podle zákona o vysokých školách ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační
práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných
prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.
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K tomu, aby vysoká škola získala oprávnění konat habilitační řízení a udělovat titul docent, musí splňovat
určité podmínky dané zákonem. Habilitační řízení může
probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje
obor habilitace. Vědecká rada fakulty svým složením
a zastoupením profesory, docenty a dalšími odborníky daného oboru musí vytvářet předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké kvalifikace
uchazečů o jmenování docentem. Obor habilitačního
řízení musí být zajištěn alespoň dvěma habilitovanými
akademickými pracovníky odpovídajícího odborného
zaměření, tedy docenty nebo profesory, kteří mají od-
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povídající publikační a vědecko-výzkumnou činnost.
Na fakultě musejí
působit odborní
asistenti s vědeckou aktivitou
a publikační činností a perspektivou habilitace, aby byl
zaručen rozvoj oboru, a v příslušném doktorském studijním programu jsou v posledních 5 letech absolventi. Všechny tyto podmínky
Obchodně podnikatelská fakulta nejen splňuje, ale
také překračuje.

docen ul
t.

Získáním akreditace habilitačního řízení v oboru Podniková ekonomika a management se otevírá možnost
dalšího kvalifikačního růstu nejen pro akademiky naší
fakulty, která jako každá jiná vysoká škole nové docenty k zajištění výuky potřebuje, ale také pro uchazeče
z jiných vysokých škol, pro které je možnost habilitačního řízení také otevřená. Uchazeči o habilitační řízení musí samozřejmě plnit náročné a přísné podmínky,
které upřesňuje odpovídající směrnice děkana dostupná na webových stránkách fakulty. Získání akreditace
studijního oboru Podniková ekonomika a management
ve všech stupních studia a získání akreditace habilitačního řízení je jistě tím nejlepším dárkem, který si
Obchodně podnikatelská fakulta mohla svým vlastním
přičiněním a koncepčním přístupem k rozvoji oboru
v roce kdy slaví 25. výročí založení udělit.
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Z dění na fakultě

F

akulta v zimním semestru pořádala nebo se spolupodílela na organizaci celé řady významných mezinárodních konferencí. Například v říjnu pořádala Katedra financí a účetnictví konferenci z oblasti financí
a bankovnictví (viz další text). Na počátku listopadu se konal již VIII.
ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých
pracovníků. Záštitu nad konferencí pořádanou Ústavem doktorských studií přijal děkan fakulty prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. V listopadu pak
pořádal Ústav informačních technologií další v pořadí konferenci z oblasti
informačních technologií (viz další text).
Na fakultě proběhla také celá řada přednášek oborníků z praxe. V říjnu
se studenti na přednášce Mgr. Tomáše Paly dozvěděli mnoho zajímavostí
o současných česko-čínských obchodních vztazích. V listopadu pak fakultu navštívil Ing. Michal Švehula, marketingový ředitel firmy BORCAD
cz s.r.o. a také absolvent naší Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
aby se studenty hovořil o strategickém marketingu firmy. S Ing. Marcelou Šebestovou, bývalou obchodní ředitelkou Českých aerolinií ČSA,
pobočky v Ostravě, studenti hovořili o dění v letecké dopravě.
V listopadu se také konala přednáška doc. PhDr. Ĺubomíra Čecha, CSc.
z Fakulty mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě, nazvaná „Islám v proměnách času“. Docent Čech patří k předním odborníkům na tuto problematiku na Slovensku a posluchači byli velice poutavou
formou seznámeni se základními principy a pravidly tohoto náboženství.
Součástí přednášky byla také diskuze na aktuální téma fundamentalismu a s ním souvisejícího terorismu spojovaného s muslimským vnímáním
světa. Na základě pozitivních reakcí proběhne v letním semestru další
přednáška s hlubší analýzou daného tématu.

ii přednáška Michala Švehuly

ii přednáška Michala Švehuly

ii přednáška Tomáše Paly

15th International Conference on Finance and Banking
Ve dnech 13. - 14. října 2015 proběhla v kongresovém centru ČNB v Praze mezinárodní konference 15th International Conference on Finance and Banking: 25 Years of Economic and Financial Transition in Central and
Eastern Europe, kterou již tradičně pořádala Katedra financí a účetnictví. Této významné události se účastnilo
přes 80 zahraničních i domácích odborníků z akademické, vědecké a bankovní sféry. Hlavními řečníky byli profesor Philip Molyneux z Bangor University (UK) a profesor Jan Frait z České národní banky. Letošní setkání bylo
primárně věnováno problematice ekonomické a finanční transformace ve střední a východní Evropě, diskutována
byla ale i další témata z oblasti bankovnictví a regulace bankovního sektoru, finančních trhů, veřejných financí,
monetární politiky, finanční a měnové integrace, korporátních financí a finančního managementu. V rámci konference se konala také speciální sekce pod záštitou organizace EuRun-BIS (Euro-Russian network for Banking
and Insurance Studies).
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Výsledkem konference nejsou jen nové podněty z bohaté diskuze k příspěvkům, kontakty
pro vědeckou a pedagogickou spolupráci, ale
také řada publikačních výstupů. Na začátku
roku 2016 bude vydán tištěný sborník, který
bude zaslán k zalistování v databázi Thomson Conference Proceedings Citation Index.
Autoři vybraných článků mají také možnost
publikace ve speciálních číslech vědeckých časopisů Economic Modelling (kategorie Jimp)
a International Journal of Monetary Economics and Finance (Scopus).

OpenSource řešení v sitích
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se na půdě Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné konal v pořadí již IV.
ročník konference „OpenSource řešení v sítích 2015 Otevřeno pro lidi“. Konferenci, která je určena zejména
široké odborné i neodborné veřejnosti a jejímž cílem je
propagace svobodného softwaru a jeho možností v sítích, připravují pracovníci Ústavu informačních technologií Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Její
součástí jsou také praktické ukázky některých řešení
a možnost vyzkoušet si konfiguraci služeb či softwaru.
Motem letošní akce byl slogan „Od oživování malého
výpočetního ovoce až po management superpočítačů“
a spektrum přednášek, které na konferenci zazněly,
bylo opravdu široké. Například Lumír Balhar z IT4Innovations přednesl přednášku o ostravských superpočítačích a možnostech, jak se zapojit do nějakého projektu a využívat možností tohoto světově špičkového
centra. Ondřej Caletka z CESNETu poskytl zajímavé
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u
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informace o možnostech zabezpečení SMTP serveru.
Petr Krčmář z Root.cz
vysvětlil, jak správně nasadit HTTPS tak, aby bylo
spojení opravdu bezpečné. Petr Lukeš z CZECHGLOBE ukázal, že opensource nástroje jsou velmi využívány
i v dálkovém průzkumu Země. Lukáš Malý z DataSysu
ukázal, jak pomocí Zabbixu konfigurovat Log management postavený na Open Source. Filip Řezáč z VŠB-TUO předvedl, jak se pomocí opensource nástrojů
monitoruje kvalita řeči, Michal Strnad z CESNETu
předvedl, jak nainstalovat a zprovoznit ownCloud, Lukáš Zapletal z RedHatu povykládal o správě datového
centra pomocí Foremanu. Slezskou univerzitu prezentoval např. Jiří Sléžka, který ukázal, jak nainstalovat
a spravovat virtualizační platformu oVirt apod.

ors.s
lu.cz

Přednáška s názvem Trendy v letecké dopravě
Ve středu 4. listopadu 2015 se v areálu Na Vyhlídce konala přednáška Ing. Marcely Šebestové, bývalé obchodní
ředitelky Českých aerolinií ČSA, pobočky v Ostravě.
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Přednáška na téma „Trendy v letecké dopravě“ byla určena především studentům bakalářského studia oboru
Ekonomika cestovního ruchu a navazovala na témata dopravních služeb v cestovním ruchu, které studenti
studují v rámci předmětu Služby cestovního ruchu. Paní Šebestová přednáší našim studentům již řadu let,
pravidelně se dělí se studenty o své mnoholeté zkušenosti z vedení letecké společnosti ČSA a jako organizátor
leteckého byznysu předává aktuální informace z dění v letecké dopravě.
Téma přednášky vzhledem k vývoji letecké dopravy u nás i ve světě je velmi aktuální a současné trendy v le-
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tecké dopravě byly podány atraktivním a poutavým způsobem. V průběhu přednášky se řešily otázky světového vývoje letecké civilní dopravy,
leteckého byznysu, prodeje letenek, využití charterové letecké dopravy
pro cestovní ruch, ale také otázka bezpečnosti a moderních rezervačních
systémů, využívaných pro booking a prodej letenek.
Závěr přednášky byl věnován diskusi. Doufáme, že se přednášky paní
Šebestové budou v budoucnu zase opakovat a pomohou tak zatraktivnit
a hlouběji poznat práci v dopravních službách cestovního ruchu.

Vyběhli jsme s děkanem

V

ii přednáška Marcely Šebestové

e středu 30. září 2015 se před pátou hodinou odpolední prostranství
před Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné zaplnilo běžci, kteří
přijali výzvu děkana fakulty prof. Daniela Stavárka, ke společnému běhu
na 5 kilometrů. Závodníci běželi z Univerzitního náměstí, přes park Boženy
Němcové až do Areálu Lodiček, kde byl konečný cíl trati. Běžci se mohli
na trať vydat samostatně, nebo mohli využít štafety a rozdělit si tak trať
na dvakrát 2,5 km.

Výs

ledky
M u ži
běhu
:
1. Do
minik
2. Šk
Ondř
ap
e
3. Siu a Marek j (17:30)
(17:5
da St
9)
anisla
Ženy
v (18
:
:12)
1. Na
vrátil
o
2. Ja
vorsk vá Tereza
á
(2
3. Ch
mielo Karin (23 3:29)
:53)
vá D
enisa
(24:2
7)

Při přípravě plakátu na akci, kde spolu s děkanem fakulty prof. Danielem
Stavárkem pózují také rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja a proděkan pro zahraniční styky doc. Michal Tvrdoň, byla vyřčena otázka: „Kdo
z nich proběhne cílem jako první?“ Bude to rektor, děkan
nebo
snad proděkan? Otázka se stala veřejnou
a své odhady, kdo z této trojice dal do přípravy nejvíce úsilí, nejintenzivněji zoceloval svoji
fyzičku a budoval své šance, mohl každý tipovat v soutěži
o zajímavé ceny. Nejrychlejší z této trojice byl děkan Daniel Stavárek,
který si s tratí i nečekaně studeným povětřím poradil v čase 27:56 minuty. O pomyslnou stříbrnou medaili se podělili proděkan Michal Tvrdoň
s rektorem Pavlem Tulejou, kdy oba doběhli ve shodném čase 35:55.

go.sl
u/be
hej

Je jasné, že se na obchodně podnikatelské fakultě zrodila nová tradice,
jejíž součástí může být v příštích ročnících každý, kdo přijme výzvu
děkana ke společnému běhu.
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Daruj krev s Opéefkou

D

aruj krev s Opéefkou a staň se dobrovolným dárcem krve.
To byl název výzvy, kterou byli osloveni studenti a zaměstnanci fakulty s cílem získat nové dárce z řad studentů a zaměstnanců Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Připojit se
mohl kdokoli, kdo splňoval všeobecné podmínky pro darování krve.
Na Hematologicko-transfuzním oddělení NsP v Karviné tak
ve středu 25. listopadu dorazilo více než 50 studentů spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci fakulty, kteří se rozhodli po vzoru
svého děkana Daniela Stavárka, pravidelného dárce, rozšířit řady
dárců krve. Většina těchto mladých lidí, včetně proděkana fakulty,
darovala krev poprvé v životě. A přestože se některým z prvodárců udělalo při odběru slabo, plánují
v dárcovství krve pokračovat.
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V

minulém roce jsme oslavili 25. výročí založení Obchodně podnikatelské fakulty Karviné. Je dvacet pět let hodně nebo málo? Tak tuto
otázku ať si zodpoví každý sám, protože co člověk to jiný názor. My
se nyní pokusíme pouze zavzpomínat na pár akcí, které byly na počest fakultního čtvrtstoletí pořádány.
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3 nej akce loňského roku

V únoru jsme se bavili na plese
Na konci února se v Obecním domě Družba v Karviné konal
Reprezentační ples Obchodně podnikatelské fakulty. Plesu
se zúčastnilo více než 200 návštěvníků, pro které byl připraven bohatý program. K tanci a poslechu zahrála taneční
skupina Smolaři. Hosty večera byli tanečníci JUVENTUS
Karviná, Pavel Roller se svou bubbleshow, Milan Tomiczek
s barmanskou show a také břišní tanečnice skupiny Shaharazad. Nechybělo rovněž půlnoční slosování o hodnotné ceny.
O bohaté a velmi chutné občerstvení se postarala karvinská
restaurace Beskyd.

V říjnu jsme zahajovali akademický rok a křtili publikaci
V úterý 6. října se na půdě karvinské fakulty konalo
Slavnostní zahájení akademického roku Slezské univerzity v Opavě. Tradiční podzimní setkání akademické
obce Slezské univerzity a jejich součástí se v letošním
roce konalo nejen u příležitosti zahájení akademického
roku 2015/2016, ale také k oslavě 25. výročí vzniku
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. V rámci slavnostního Akademického dne přednesl rektor univerzity
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., “Zprávu o stavu univerzity“, ve které hodnotil předchozí akademický rok a na-
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stínil další kroky do budoucna. Součástí akademického
dne bylo jmenování nového docenta a udělení medailí
Slezské univerzity akademickým pracovníkům univerzity
i známým osobnostem veřejného života.
Závěr akademického dne patřil křtu nové publikace s názvem „25 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech
a obrazech“, která byla vytvořena k oslavě výročí založení této fakulty a prostřednictvím fotografií a krátkých
textů seznamuje s jejím vznikem a vývojem fakulty.

V listopadu patřila fakulta absolventům
V pátek 13. listopadu karvinská fakulta doslova praskala ve švech. V prostorách fakulty se sešlo více než šest stovek jejich absolventů, aby společně
s děkanem, pedagogy a ostatními hosty oslavili 25. výročí jejího vzniku.
Pozdravit absolventy a zavzpomínat na roky strávené za katedrou přijeli
také někteří bývalí pedagogové. V zaplněném velkém sále pozdravili přítomné hned tři děkani fakulty. Kromě
současného děkana profesora Daniela Stavárka vystoupil také profesor Stanislav Polouček, v pořadí druhý
děkan fakulty a docent Pavel Tuleja, současný rektor Slezské univerzity, jehož vzpomínky doplněné názornými pomůckami v podobě piva a zelené vzbudily velký ohlas a bouřlivý potlesk. Vzpomínky hostů odstartovaly
proud zábavy trvající do časných ranních hodin. Večer moderovala Izabela Kapiasová. K tanci a poslechu zahráli
Stanley´s Dixie Street Band. Nechyběl ani koncert skupiny Legendy se vrací či diskotéka v podání DJ Martina
Čecha.

absolventi.slu.cz
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S

tudentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se každoročně nabízí možnosti studia či praxe na zahraniční partnerské instituci. Pobyty bývají financovány z prostředků projektů podaných fakultou. Každý
student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Výběrová řízení na zahraniční pobyty jsou vyhlašována oddělením zahraničních styků zpravidla na začátku zimního semestru a na začátku letního semestru, ojediněle v průběhu akademického roku. O možnostech
studia či praxe se studenti dozvědí na informačních schůzkách před výběrovým řízením, informace také získají
na stránkách oddělení zahraničních styků anebo u referentek tohoto oddělení.
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Za studiem do zahraničí

V zimním semestru tohoto akademického roku zamířilo z Karviné na zahraniční vysoké školy celkem 44 studentů a absolventů. Naopak do Karviné přijelo v rámci výměnných programů celkem patnáct posluchačů, a to
z Bulharska, Německa, Portugalska, Ruska, Řecka, Turecka, ale také z Japonska.

Pozdrav z Finska
Ahoj Opeefáku! Zajímá tě studium v zahraničí, konkrétně
ve Finsku? Pokud ano, tak právě tobě by mohly následující
řádky přinést zajímavé a užitečné informace. Chtěla bych se
s tebou totiž podělit v následujících pár řádcích o mou zkušenost se studiem v zahraničí prostřednictví programu Erasmus+.
Uvažovala jsem o studiu v zahraničí od prvního ročníku na OPF.
Stále jsem však hledala tu správnou chvíli vycestovat a našla
jsem ji až v 5. ročníku. Rozhodování bylo složité - kterou zemi
si vybrat? V jakém jazyce studovat? Mám jet sama nebo s kamarádem? Na všechny tyto otázky jsem postupně našla odpověď. Studenti se rozhodují pro zahraniční studium z různých
důvodů - často jím je zlepšení jazykových dovedností. Jak jich ale dosáhnout? Jet na Erasmus bez kamaráda!
Měla jsem na výběr z více než 10 zemí, které bych si pro své studium mohla
vybrat. Po zvážení všech lákavých nabídek jsem si zvolila finské městečko Oulu,
které leží téměř na severním polárním kruhu. Může to znít jako sci-fi, ale teď už
vím, že pro mě bylo toto rozhodnutí tím nejlepším. Tím, že jsem jela za hranice
sama, jsem už od prvního dne poznávala nové kamarády. Mohla jsem se s nimi
poradit o všem, co mě zajímalo. Například jak to funguje na kolejích, na univerzitě, jak se dostanu do města, co je ve městě zajímavého a to proto, že už někteří
z nich tady byli z předešlého semestru a znali toto prostředí. Už první večer jsem
poznala nové kamarády z Německa a Nizozemí a v hospůdce pod kolejemi jsem
začala procvičovat svou angličtinu. Z té má většina studentů strach, a proto se
do zahraničí často nevydá. Ani má angličtina nebyla na kdovíjaké úrovni, protože
jsem ji před Erasmem téměř nepoužívala, ale tím, že jsem sledovala seriály v angličtině a že se člověk dennodenně snaží dorozumět s ostatními a poslouchá tento
jazyk ze všech stran, tak se mu brzy dostane pod kůži. Dnes už jsem na Erasmu
více než 3 měsíce a zjistila jsem, že angličtinu používám, i když zrovna nemluvím
- zdají se mi v angličtině sny a dokonce už i anglicky přemýšlím. Neboj se jazyka,
ten přijde sám!
Jinak samotné studium v Oulu je parádní. Učitelé tady vyučují jiným systémem, než jsme zvyklí u nás v Česku.
Ve všech předmětech tvoříme skupinky, kde společně s ostatními studenty z různých zemí řešíme zadané úkoly
nebo reálné problémy místních firem. Díky tomuto přístupu se nemusíme učit stostránková skripta, ale předmět
zakončujeme prezentací, kde předneseme naše zjištění o daném problému.
Za sebe mohu Erasmus jedině doporučit - přinesl mi hodně praktických zkušeností, zlepšil jazykové dovednosti
a vylepšil můj životopis.
Gabriela Dziadková, studentka navazujícího magisterského studia
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Turecko se stalo mým druhým domovem
Měla to být má první cesta do pro
mě doposud neobjevené země. Netušila jsem, co mám od studia v zahraničí, ani od země samotné čekat. Pamatuji si, že jediné co mi
při rozhodování, jestli se přihlásit
na Erasmus procházelo hlavou, byla
obrovská touha zkusit něco nového
a využít příležitosti, která se naskytla.
Dny v Česku uběhly rychle a já byla
na cestě do turecké provincie Kocaeli, kde sídlila má univerzita pro nadcházející semestr. Samozřejmě jsem
si před odjezdem našla spoustu informací a doufala jsem, že mi alespoň trochu usnadní první dny Erasmu v cizí zemi, ale zažít si na vlastní
kůži to, o čem jen čtete nebo slyšíte z vyprávění, je naprosto nesrovnatelné.
Prvních pár dní se zdálo, že i nejsnadnější každodenní činnosti jsou pro nás velkou výzvou. Spousta věcí v Turecku funguje jinak, takže i obyčejná cesta autobusem do školy se proměnila v adrenalinovou jízdu a nezapomenutelný zážitek. Ale dobrodružství jsme s novými přáteli také vyhledávali, a tak jsme navštívili spoustu dalších
měst a zajímavých míst, nechyběl ani let balonem nad proslulou Kappadokií a nebo treking v místních horách.
Díky Erasmu jsem měla možnost zkusit si studium na zahraniční univerzitě, poznat spoustu nových přátel
z různých zemí, podívat se tam, kam bych se jako běžný turista nikdy nepodívala, zažít místní kulturu a vidět
místa, o kterých jsem si myslela, že nikdy na vlastní oči neuvidím. Každý den byl plný nových zážitků a i po několika měsících v Turecku, je zde pořád něco co mě nepřestane překvapovat a udivovat.
Na konci semestru jsem si uvědomila, že Turecko už pro mě není cizí zemí jako na začátku, ale druhým domovem, který se těžce opouštěl a do kterého se vždy ráda vrátím znovu.
Dagmar Jemelková, studentka navazujícího magisterského studia

Erasmus je jedna velká výzva
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Erasmus bola pre mňa jedna veľká výzva dokázať si že to jednoducho
dám. Je super spoznať toľko novej kultúry, postojov a tradícií len
na jednom mieste. Skúšať miestne špeciality a jedlá z iných kútov
sveta. Erasmus ma naučil trvať si na svojom a povedať „nie“, zistila
som že veľa ľudí to nedokáže. V škole to nie je ľahké (to asi nikde),
ale zistiť nový prístup a nové informácie je vždy zaujímavé, už teraz viem veľa nových vecí a mám problémy už skôr so slovenčinou
ako s angličtinou :-). Vyučovanie prebieha viac personálne a aktívne,
od profesorov som nikdy pred tým nečakala taký priateľský prístup
ako majú tu. Semestrálne práce a projekty robíme väčšinou v skupinách, ktoré sa skladajú len z iných národností, takže spolupracujeme
a voľný čas trávime tiež väčšinou spolu. Všetci tu radi cestujú takže
sa máme stále o čom rozprávať o nových destináciách a dávať tipy
„must see“. Každé nové stretnutie sa mi stalo inšpiráciou a je super
vedieť, že sú na tejto zemi ľudia čo majú takí istý pohľad na svet ako
ja. Už teraz sa teším, keď pôjdem pozrieť kamarátov na miesta kde
som ešte nebola či v Európe a snáď sa podarí a niekedy aj na ázijský
kontinent. Cez školu sme boli na trojdňovú exkurziu v Bruseli a mali

V Amsterdame sme boli už tiež asi všetci a ochutnali
„top“ of Amsterdam, a pôjdeme ho ochutnať znova (trvalo nám to celý víkend, kým sme sa vrátili späť do Deventru). Ľudia sú tu veľmi priateľskí a zdravia vás na ulici aj
keď vás vidia prvý krát v živote, nedivím sa, že Holandsko
je považované za jednu z najšťastnejších krajín v Európe.
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sme perfektný program, nielen návšteva Európskeho parlamentu a komisie ale aj nočné výjazdy a strieľanie z luku,
belgický pivovar s ochutnávkou a wafle..

Michaela Polková, studentka bakalářského studia

Studium v Dánsku
Studentka naší fakulty Petra Klopcová, získala stipendium na jednosemestrální studium na International Business Academy v Dánsku. Výběrové stipendium v rámci VELUX Scholarship Programme je určené pro mimořádně
talentované studenty v bakalářské úrovni studia z post socialistických zemí
- Bulharska, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky.
Nabízí možnost studovat na International Business Academy ve městě Kolding, nebo Copenhagen School of Design and Technology v Kodani po dobu
jednoho semestru.
„Již delší dobu jsem přemýšlela nad studiem v zahraničí, ale až v letošním
roce jsem se definitivně rozhodla se přihlásit. Uvažovala jsem o programu
Erasmus + a to konkrétně ve Finsku a VELUX programu v Dánsku. Vybírala
jsem tedy mezi severnějšími zeměmi, jelikož jejich systém vzdělávání klade
důraz na schopnosti sebeprezentace, praktického využití teoretického základu
a obhajobu vlastních postojů. Na naší fakultě jsem se zúčastnila informační
schůzky s mezinárodní náborovou koordinátorkou z Dánska, kde nám byly podrobně vysvětleny podmínky výběrového řízení, systém stipendia a způsob výuky na Internetional Business Academy. Tento osobní přístup mne velmi mile
překvapil a od této doby jsem se o studium na této škole začala více zajímat.“
Na Petru ale ještě čekal nejnáročnější krok – výběrové řízení. Stipendium
v rámci VELUX Scholarship Programme, o které měla zájem, je podmíněné několikafázovému výběrovému řízení. Petra jím úspěšně prošla, když projevila své dobré studijní a jazykové dovednosti. Na dánské International
Business Academy ve městě Kolding jí semestr začal už 17. srpna 2015 a končí 31. ledna 2016.
„Na této škole jsem si vybrala obor Financial Management vyučovaný v angličtině, který zahrnuje předměty
jako Financial Enterprises and Markets, Business Economics a Customer-client relations. Tento obor mi byl
nejvíce sympatický, a protože je na této škole kladen důraz na praktické využití, jsem sama velmi zvědavá,
jakým způsobem bude pojata výuka právě těchto předmětů. Z naší školy pojedu sama a z celé České republiky
nás pojede jen pár. Moje spolubydlící je z Rumunska, těším se tedy na samostatnost a nutnost komunikace
v angličtině. Dále se těším na zajímavá setkání se zahraničními studenty a v neposlední řadě na mírumilovné
Dánsko a obyvatele Koldingu, o kterých jsem se dozvěděla, že v jejich městě je úsměv nakažlivý“.
Petra Klopcová, studentka navazujícího magisterského studia

cz/
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PROMO Week 2015

V

prvním týdnu akademického roku 2015/2016
se Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
stala místem s největší koncentrací evropských
jazyků. Celkem dvaadvacet zahraničních hostů z Finska, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska,
Skotska a Turecka - zástupců tamních vysokých škol
a univerzit, přijalo pozvání karvinské fakulty na tzv.
„PROMO Week“ - neboli „Propagační týden“.
Jednalo se o setkání proděkanů, 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 vhodné 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.
V rámci organizace programu celého týdne byli zapojeni především pracovníci Oddělení zahraničních styků
a Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, do jednotlivých
aktivit byli rovněž zapojeni studenti fakulty i zahraniční studenti, kteří zde studují v zimním semestru
v rámci výměnných programů. Na programu bylo také
setkání hostů s děkanem, vedením fakulty, představiteli kateder a odborných pracovišť, kteří prezentovali
fakultu, jednotlivé studijní obory a jejich činnost v oblasti vědy a výzkumu.
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Jednou ze součástí PROMO Week bylo také jednání o dalších možnostech výměnných pobytů studentů
a akademických pracovníků a workshop v rámci přípravy mezinárodního projektu o vytvoření společného kurzu s pracovním názvem Efektivní komunikace
v mezinárodních týmech’, který by se měl uskutečnit
na partnerských univerzitách v pěti evropských zemích. Společný týden byl ukončen pracovním dnem
v duchu jednání o konkrétních aktivitách v rámci mezinárodního programu Erasmus + a vzájemných výměnných studijních i pracovních pobytech.
V Karviné měli zahraniční hosté možnost poznat historické centrum, zámek, park i šikmý kostel. V rámci
volnočasových aktivit jim byla také představena industriální stránka našeho kraje formou návštěvy hornického muzea na Landeku. Dalším jistě příjemným
zážitkem byla exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích, kde se seznámili s pivní kulturou českého národa.
Předpokládáme, že účast zahraničních univerzit se
pozitivně promítne do zájmu studentů o zahraniční
pobyty realizované na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, podpoří povědomí o fakultě v zahraničí
a umožní dále rozvíjet kontakty s potenciálními partnery. Očekáváme proto pozitivní dopad na navýšení
počtu přijíždějících studentů a pedagogů ze zahraničních partnerských škol, a taktéž větší zapojení akademiků do mezinárodních výzkumných aktivit.
Na zpětnou vazbu nemuselo Oddělení zahraničních
styků dlouho čekat. Ještě před svým odjezdem vyjádřili účastníci spokojenost jak s organizací PROMO Week, tak i s přátelskou atmosférou vládnoucí
na OPF. Příjemnou závěrečnou tečkou pro organizátory bylo sdělení doc. PhDr. Ľubomíra Čecha, CSc.,
z Ekonomické univerzity v Bratislavě, který si v rámci jednání dohodl již konkrétní přednáškovou činnost
na Katedře ekonomie a veřejné správy. „Bylo mi ctí
i národním svátkem a těším se na brzké shledání tady
v Karviné,“ pronesl, než se vydal na zpáteční cestu.
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Mezinárodní setkání studentů

N

a počátku prosince se konalo na naší fakultě
v pořadí již 5. mezinárodní setkání studentů „International student seminar on management and
financial issues“. Na akci pořádané ve spolupráci s Rzeszowskou univerzitou předvedlo své prezentace celkem
34 studentů. Mezi účastníky nechyběli rovněž Erasmus
studenti obou univerzit. Odborná komise složená z vyučujících fakulty a partnerské univerzity vyhodnotila
nejlepší příspěvky, které byly vyhlášeny na závěrečném
společenském večeru. Součástí pobytu účastníků z Polska byla také prohlídka karvinského
zámku Fryštát a přilehlého zámeckého parku.
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Vánoční podvečer

O

ddělení zahraničních styků pořádá každoročně pro zahraniční studenty tzv. „Vánoční podvečer“. I tentokrát nás navštívil Mikuláš,
čert a anděl, kteří v duchu tradic rozdávali studentům balíčky.
Každé předání dárku bylo podmíněno písničkou nebo básničkou ze strany
obdarovaného. Tento český zvyk všechny mile překvapil i rozveselil. Studenti se rovněž dozvěděli o průběhu českých vánoc a vánočních zvycích.
Podvečer měl příjemnou atmosféru v duchu povídání o tom, jak v které
zemi slaví vánoce nebo Nový rok.
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Nové portály nejen pro studenty
S absolventy stále v kontaktu

M

otto “zůstaňme ve vzájemném kontaktu“
je ústředním motivem nových webových stránek, které Slezská univerzita v Opavě vytvořila pro své absolventy. Portál s adresou „absolventi.
slu.cz“ nabízí kromě zpřístupnění databáze absolventů univerzity také program dalších výhod.
Najít a zkontaktovat své bývalé spolužáky je přirozenou touhou většiny absolventů studia. Ambice Slezské univerzity v Opavě však šly při vytváření nových
webových stránek pro své bývalé studenty ještě dál.
Jako identifikace absolventa bude sloužit Průkaz absolventa Slezské univerzity v Opavě. Univerzita svým
bývalým studentům touto cestou nabízí nejen zachování některých studentských výhod, s průkazem
absolventa mohou držitelé například opět navštívit
Univerzitní knihovny v Opavě a Karviné nebo získat zajímavé slevy na vzdělávací nebo sportovní kurzy, při
ubytování v univerzitních kolejích a mnoho dalších. Podobně je tomu i u smluvních partnerů, kteří se rekrutují
z celé řady oborů, cestovním ruchem počínaje až po specializované služby konče. Součástí portálu je mimo
jiného i informační servis akcí a aktivit univerzity, a také Síň slávy – medailony vybraných absolventů Slezské
univerzity, jejichž životní příběhy univerzita pokládá za inspirativní pro ostatní.
„Záleží nám na všech studentech Slezské univerzity, a to jak na současných, tak i na těch bývalých, přičemž neopomíjíme ani studenty budoucí“, říká k realizaci projektu absolventského portálu rektor univerzity
doc. Ing. Pavla Tuleja, Ph.D., a dodává: „Opravdu bych byl nerad, kdyby vztah mezi studentem a jeho alma
mater skončil úspěšným absolutoriem. Těší mne skutečnost, že již v současné době tomu tak v mnoha případech není a věřím, že po spuštění nového absolventského portálu se tato situace výrazně zlepší a vzájemné
vazby mezi univerzitou a jejími bývalými posluchači se budou dále prohlubovat.“
Portál je dostupný na webové adrese:

absolventi.slu.cz

Virtuální univerzita v novém kabátě

O

každou jakkoliv dobrou a kvalitní věc je zapotřebí pečovat a neustále ji vylepšovat. A právě proto jsme se v druhé polovině loňského
roku věnovali vytváření nové webové stránky virtuální
univerzity, která vznikla před třemi lety v rámci projektu Poradenství s cílem přiblížit zajímavé předměty
vyučované na fakultě, ale také nabídnout možnost
ověřit si získané znalosti pomocí testů.
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Od konce loňského roku jsou tak informace z oblasti
ekonomie, personalistiky, marketingu, společenského
protokolů, financí aj. k dispozici v komfortnější a přehlednější formě. Virtuální univerzita získala nejen
nový atraktivnější vzhled, ale je také rozšířena o řadu
novinek a zajímavosti. Otázky týkající se studia na fakultě, objasnění některých pojmů či jaké používat
oslovení pedagogů zodpoví „Průvodce prváka“ umístěný na hlavní stránce. Dále zde naleznete užitečné odkazy,
kontakty aj. V blízké budoucnosti plánujeme dále vytvořit novou rubriku otázek a odpovědí, ale o tom až příště.
Portál je dostupný na webové adrese:

virtuniv.slu.cz

Třetí ročník volejbalového turnaje
o pohár děkana

Karviná 2016/ 1

Spolupráce se středními školami pokračuje

V

úterý 8. prosince se konal v tělocvičně areálu Na Vyhlídce v pořadí již třetí ročník volejbalového turnaje
o pohár děkana fakulty. Turnaje se zúčastnilo celkem 5
družstev ze středních škol z Karviné, Orlové a Českého Těšína.
Šesté družstvo tvořil fakultní tým studentů.
Zlatý pohár děkana fakulty nakonec získali studenti Obchodní
akademie Český Těšín, pohár za druhé místo putoval na Gymnázium a Obchodní akademii do Orlové a ten bronzový patří
studentům karvinského gymnázia. Kromě pohárů obdrželi studenti všech tří vítězných družstev také trika a mikiny s logem
fakulty.
“Chceme ukázat, že i když jsme obchodně podnikatelská fakulta, kde se dá očekávat, že se studují především ekonomické
obory, tak na tělovýchovné aktivity dbáme”, řekl a na závěr turnaje děkan fakulty Daniel Stavárek.

Soutěž pro středoškoláky má své vítěze

J

iž potřetí vyhlásila na podzim Obchodně podnikatelská fakulta soutěž pro studenty středních škol. Soutěž skládající se každoročně ze čtyř různých témat je vyhlašována v rámci projektu „Poradenství“
a doplňuje cyklus přednášek pořádaných na středních školách. V tomto ročníku měli zájemci možnost
vybírat z témat zaměřených do oblasti financí, personalistiky, marketingu nebo gastronomie. Odborná porota
složená ze zástupců odborníků v dané oblasti vybrala na počátku prosince vítěze jednotlivých kategorii. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční 13. ledna 2016 u příležitosti Dne otevřených dveří.

1. téma: Život na dluh?
Členové hodnotící komise: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.,
Ing. Petra Růčková, Ph.D., Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
▐▐ 1. Tomáš Schwarz, Obchodní akademie Ostrava –
Mariánské Hory
▐▐ 2. Filip Šoukal, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno
▐▐ 3. Karolína Štěpánová, Základní škola a gymnázium
Vítkov

2. téma: Stačí minuta, abys zaujal?
▐▐ Z důvodu malé účasti bylo toto téma zrušeno

3. téma: Dokážete vytvořit zajímavou prezentaci?
Členové hodnotící komise: Ing. Martin Klepek, Ing. Michal
Stoklasa, Ph.D, Ing. Kateřina Matušinská, Ph.D.
▐▐ 1. Petr Heinz a Marek Mička, Mendelovo Gymnázium Opava
▐▐ 2. Aneta Žylová a Tomáš Karhánek, Mendelovo
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Gymnázium Opava
▐▐ 3. Michaela Petrečková, SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov

4. téma: Jaké je stravování mladé generace?
Členové hodnotící komise: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., Ing. Klára
Štindlová
▐▐ 1. Jana Drnková, Základní škola a gymnázium Vítkov
▐▐ 2. nebylo uděleno
▐▐ 3. nebylo uděleno

Nabídka sportovního vyžití je lákavá

J

ste sportovními nadšenci nebo se jen potřebujete uvolnit po náročném studiu? Vysokoškolský sportovní
klub a členové Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit připravují pro zájemce každoročně řadu
sportovních aktivit. Z jejich pestré nabídky si opravdu vybere každý.
V zimním semestru probíhaly již tradiční turnaje ve volejbalu, florbalu, streetbalu, badmintonu, stolním tenise a mnoha dalších. Po celodenním sezení v učebnách měli zájemci z řad studentů a také pedagogů
možnost protáhnout si tělo při kondičním cvičení s lany rope system,
procvičit si sebeobranu nebo si zatančit street-dance. Na horskou túru
bylo možno vyrazit prostřednictvím Managementu pohybových aktivit.
Velmi zajímavé byly také přednášky na vybraná témata z oblasti sportu
a zdravé výživy.
Pro začátečníky i zkušené lyžaře a snowboardisty je každoročně organizován lyžařský kurz v Beskydech a také na Slovensku. Tyto kurzy
vždycky byly a budou zárukou kvalitního sportu a dobré studentské
zábavy.
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IT DOGS je v miniflorbalu pojem
Vybudovat tým, natrénovat kondici a technické finesy, určit tu správnou vítěznou taktiku a sestavu… Že
je to práce Pavla Vrby nebo Vladimíra Růžičky? Ano taky. Nicméně také na Obchodně podnikatelské fakultě
v Karviné najdeme muže, kteří během semestru podobné starosti zažívají. Kdo jsou tito muži? Jsou to manažeři! Manažeři futsalových a florbalových týmů hrajících ligové soutěže Vysokoškolského sportovního klubu OPF.
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Týmy jako Royals, Bonito, S.L.Z.A., MHvR (čti Máme hole v ruce), IT DOGS nebo A-TEAM se za posledních
pět let staly podobně úspěšnou značkou, jakou je například Arsenal či Bayern. Ano. Je to lehká nadsázka, ale
během utkání to tak rozhodně nevypadá. Byť se odehrávají ve specifických podmínkách tělocvičny Na Vyhlídce,
obě soutěže mají svou kvalitu a někdy to během utkání pěkně jiskří. V obou soutěžích jsou nejméně 4 velmi
vyrovnané týmy, ale také ostatní dokážou favority slušně potrápit. Dlouhodobě nejúspěšnějším týmem ligy

Jak dlouho jsi ve funkci manažera IT DOGS?
▐▐ Letos to je čtvrtý rok a celkově sedmý semestr.
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miniflorbalu je tým s názvem IT DOGS. Jeho
hráči ovládli soutěž již šestkrát za sebou. Jaká
je cesta k takovému úspěchu, a co se za ním
skrývá, nám v krátkém rozhovoru odhalí manažer
týmu Dominik Musil.

Jak těžké bylo na začátku sestavit tým? Tušil jsi
už tehdy, že bude tak úspěšný?
▐▐ Těžké to nebylo vůbec. Dozvěděli
jsme se o lize, domluvili se s kluky
z oboru a bylo to. A ohledně toho
úspěchu. To jsem netušil. Já sám moc florbal nehraju. Věděl jsem, že bychom mohli být celkem
úspěšní protože máme v týmu Marcela, ale že bychom mohli vyhrát šestkrát za sebou… To mě
nenapadlo.
A co je tedy podle tebe klíčem k úspěchu ve florbalové minilize?
▐▐ Tak pro nás je to rozhodně souhra Marcela (Lázóka) s Ondrou (Firdou), Ondrovy góly a taky vhodné doplnění týmu, protože po každé sezóně se nám nějakým způsobem mění tým.
Letos se vám doplnění kádru vydařilo. Neméně klíčovým postem je post brankáře...
▐▐ To určitě. Bohužel tenhle post řešíme skoro každý půlrok, takže doufám, že teď mi alespoň na nějaký čas tahle starost odpadne, protože Kuba (Kotucz) je dobrý gólman a myslím, že budu mluvit
za celý tým, když řeknu, že bychom byli rádi, kdyby s námi hrál ligu i příští semestr.
Dobrá, pojďme k otázkám, které fanoušky zajímají. Kdo u vás nosí vodu a pere dresy?
▐▐ Hele tohle si nosí každý sám, ale na konci semestru je mou starostí otvírání láhve. To je vlastně
můj hlavní úkol v týmu.
Kdo vymyslel název týmu a týmovou hymnu?
▐▐ Začnu u názvu. Ten jsme vymysleli společně a kvůli tomu, že jsme zakládali tým plný „ajťáků“
a všichni jsme tak trochu psi. No a hymna. Ta už z toho vzešla tak nějak sama (hymnou je song
Who Let The Dogs Out od Bahamen).
Jak to myslíš, psi? Na hřišti?
▐▐ Spíš tak celkově. Sice umíme pěkně kousat, ale na hřišti jsme myslím „v pohodě“. Ale to musí asi
posoudit ostatní.
Pojďme na poslední „záludnou“ otázku. Jak dlouho ještě udržíte svou neporazitelnost?
▐▐ No, budeme se snažit co nejdéle, ale myslím, že letošní sezóna ukázala, že se nás porazit rozhodně
dá. Superfinále bylo opravdu těsné. Uvidíme, co bude dál…
Budeme se na to těšit, díky za rozhovor a hodně štěstí do dalších sezón…
▐▐ Děkuji. Závěrem bych chtěl poděkovat tobě za organizaci a všem ostatním týmům za účast. Myslím
si, že jsme za ty roky vytvořili všichni společně kvalitní ligu. Věřím, že také v dalších semestrech to
futsalem a florbalem bude na „Ópéefce“ žít minimálně stejně jako doposud a do soutěží se přihlásí
nové týmy, které budou stejně úspěšné jako ty tradiční.
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Aiesec připravuje nové zážitky
pro své spolužáky

C

o se událo ve studentské organizaci AIESEC Karviná? Připravili jsme pro vás Prvákoviny, přijali jsme nové
členy, předsedkyně naší pobočky se zúčastnila konference v USA, mnozí z vás využili příležitosti a vycestovali na zahraniční stáž. Tak toto je ve zkratce z činnosti studentské organizace Aiesec, která má svou
pobočku na naší fakultě.

Konference v sídle OSN
Na počátku prosince se v budově OSN v New Yorku konala třídenní konference AIESEC Youth Action
Summit, kterou pořádala studentská organizace Aiesec ve spolupráci s úřadem zmocněnce generálního
tajemníka OSN. Hlavním tématem rozhovorů s vládními odborníky a zástupci obchodního světa jsou globální problémy. Za naši karvinskou pobočku se této
konference zúčastnila naše předsedkyně Vendula Kyselá.
„Zúčastnit se konference v sídle spojených národů je
samo o sobě obrovská čest. Vědomí, že organizace
AIESEC, pro kterou pracuji, ji spoluorganizuje, je pro
mě neskutečný zážitek. Účast na této konferenci mě
přivádí k novým nápadům, které mohu přinést zpět do České republiky, zároveň mi dává obrovskou motivaci
k mé práci, která, jak zde mohu vidět, má opravdu smysl.“ Vendula, prezidentka AIESEC Karviná

Prvákoviny 2015
Ještě před začátkem semestru, připravili členové studentské organizace
AIESEC seznamovací adaptační kurz „Prvákoviny“ pro budoucí studenty
prvního ročníku na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
„O Prvákovinách jsem se dozvěděla hned při zápise. Vzhledem k tomu,
že jsem z mých budoucích spolužáků nikoho neznala, tak mi Prvákoviny
přišly, jako skvělá příležitost k seznámení se s mými budoucími spolužáky.
Přihlášení bylo velice jednoduché, stačilo vyplnit jednoduchý registrační
formulář.“ říká jedna ze zúčastněných.
Během jednoho víkendu se jako každý rok snažíme budoucím studentům
přiblížit chod školy, seznámit je se školními systémy a celkově jim ulehčit
první dny na vysoké škole. Letos jsme se rozhodli Prvákoviny zorganizovat
přímo na půdě obchodně podnikatelské fakulty, takže už během víkendu
se noví studenti seznámili s prostředím, ve kterém budou trávit následující
studentská léta.
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Celý víkend ale samozřejmě nebyl jen o informacích. Během prvních společně strávených hodin jsme si zahráli seznamovací hry, abychom se lépe
poznali a mezi budoucími spolužáky vytvořili příjemné prostředí pro sdílení svých názorů a vzájemné pomoci. A také jsme si užili zábavu během
putování a poznávání krás Karviné, které bylo ukončeno v kolejní menze
Na Vyhlídce ve spolupráci s Fryštátskou chalupou.
Druhý den se už nesl v duchu informačním. Studenti se seznámili s cho-

„Vše bylo perfektně zorganizované, takže ve 14 hodin, kdy jsme se měli sejít na místě konání, už nás vítala milá
tvář jedné z organizátorek a pomohla nám s ubytováním. Hned potom jsme se přemístili na hlavní budovu školy,
kde nás seznámili s programem Prvákovin. Každá minuta byla pečlivě naplánovaná, takže během tří dnů jsme
zjistili nejen informace o vysokoškolském systému, o všech webových stránkách, které nám mají ulehčit studium, potřebné informace o ERASMU a o veškerých školních i mimoškolních aktivitách, ale hlavně jsem poznala
nové lidi, jak z mých budoucích spolužáků, tak ze starších studentů. Díky nim už jsem dopředu věděla, jací jsou
učitelé, že se vyplatí chodit na přednášky, kam si zajít v Karviné na oběd nebo večer do klubu.“
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dem školy, s informačním a kreditových systémem, jak fungují webové stránky školy, kde najdou materiály
ke studiu nebo jak si vytvořit rozvrh. A nakonec jsme si pro ně připravili překvapení v podobě dvou workshopů,
díky kterým získali znalosti v oblasti prezentování a sebepoznávání.

Ale nejen prváci si z víkendu odnesli informace, zážitky a přátele, kteří je budou provázet během následujících
let. My, organizátoři, jsme dokázali vymyslet třídenní program, který nejen zaujal, ale i pobavil a z kterého dokázali prváci čerpat množství užitečných informací, což pro nás samotné byla velká zkušenost a mezi účastníky
jsme rovněž získali nové přátele.
„Vďaka skvelému týmu sme počas niekoľkých týždňov pripravili bohatý program, ktorý nikoho neunudil a prváci
si z neho odniesli všetko čo mohli. No nebolo to len o naších prípravách. Celý víkend by nedopadol tak ako
dopadol, keby tam neprišli ľudia, ktorý dokázali vytvoriť priateľsku atmosféru nie len medzi sebou, už počas
prvých minút strávených spoločne, ale aj medzi nami.“ Říká hlavní organizátorka projektu.
A co je na tom nejlepší? Neukončili jsme to jedním víkendem. Od Prvákovin se pořád setkáváme, ať už je to
na chodbách, ve škole nebo v klubu a tak si stále pomáháme. Neskončili jsme jen u toho, že jsme jim předali
informace potřebné pro první dny ve škole, ale snažíme se nadále si předávat zkušenosti se školou, potřebné
materiály nebo rady ohledně některého z předmětů.
„Díky Prvákovinám jsem prožila skvělé tři dny, které mě nejen uvedly do vysokoškolského života, ale ve kterých
jsem zažila plno zábavy. Poznala jsem skvělé lidi, se kterými jsem neustále v kontaktu, nejen kvůli školním
materiálům. Určitě to všem vřele doporučuji.“

Z činnosti Akademické poradny

V

průběhu zimního semestru akademického roku 2015/2016 byl pro studenty připraven bohatý cyklus
seminářů a workshopů. Zájemci tak měli možnost zúčastnit se například:

»» v říjnu Workshopu se zástupci České spořitelny na téma „Velká banka s velkými možnostmi“,
»» v listopadu pak semináře na téma „Aktualizace sociální politiky“, nebo workshopu se zástupci personální agentury Grafton na téma „Možnosti uplatnění uchazečů na pracovním trhu, vývoj trhu práce
v regionu Moravskoslezského kraje“.

Od října do prosince 2015 také probíhal „Cyklus zážitkových seminářů“, o který byl obrovský zájem. Cyklus
obsahoval pestrou nabídku seminářů (Role sebeprezentace ve vybraných životních situacích, Životní aspirace
a následné změny po životních krizích, Efektivní jednání a vyjednávání, Autokoučink, Problematika emocí).
Cyklu se zúčastnilo celkem 15 studentů, mezi nimi nechyběla také studentka z Fakulty veřejných politik v Opavě. Skupina účastníků byla tedy velmi různorodá, ale přesto se
v průběhu dalších realizovaných seminářů, stala skupinou aktivně
spolupracující a perfektně sehranou. Slavnostní zakončení cyklu a předání osvědčení o jeho absolvování se konalo 8. prosince
na půdě karvinské fakulty za přítomnosti zaměstnanců Akademické poradny Mgr. Reného Pastrňáka a Bc. Ingrid Jurčíkové.
Na závěr proběhla diskuze o tom, zda cyklus seminářů splnil jejich
očekávání. Studenti vyhodnotili cyklus seminářů jako velice přínosný a podnětný.
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Co nabízí univerzitní knihovna

P

ro vysokou školu je knihovna důležitým a prestižním místem. Jsme rádi, že naše škola může
studentům nabídnout zcela moderní knihovnu
s veškerým zázemím, a to v krásné zrekonstruované
budově. Jde o budovu v areálu Na Vyhlídce. Knihovna
nabízí svoje služby primárně studentům a pedagogům
Obchodně podnikatelské fakulty, mohou ji však využívat i zájemci z řad široké veřejnosti.
Nepůjčujeme jen knihy. V univerzitní knihovně si vás
hýčkáme. Nabízíme ideální prostředí pro studium
(studovna – 129 studijních míst s přístupem na internet, wi-fi), kvalitní technické zázemí (výpočetní technika, možnosti samoobslužného kopírování a tisku atd.).
Během studia budete muset vyhledávat spoustu informací. Některé jsou v učebnicích, některé jsou
v časopisech – tištěných i elektronických – některé
na internetu. Víme kde a jak hledat informace, které
potřebujete a naučíme to i vás.
Ve studovně narazíte na bohatý odborný fond pro
prezenční studium. V půjčovně si knihy a skripta můžete vypůjčit domů. Vyhledávání ve fondu Univerzitní
knihovny umožňuje moderní online katalog Carmen.
Předplácíme pro vás špičkové zahraniční elektronické
databáze, které můžete využívat při psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací. Můžete také

číst publikace v elektronické podobě. V rámci
N en
knihuašli jste
projektu „Zkvalitnění
mezi ? Prost potřebn
výuky a poskytovař
o
k
službnihovní ednictvímu
ných služeb podv
y
ý
p
(M
ůj
ji
porující rovný příknihovypůjčímVS) vámční
stup ke vzdělávání
nem vny a e z jin
na SU v Opavě“
knihuusíte stavy se o né
rat,
ic
byly v knihovně
př
vyzvijít za pá jen si
vytvořeny další
edno r dní
ut.
informační zdroje. Jedním z nich
je kolekce elektronických knih na platformě ebrary z různých oborů. Dále byla vybudována
digitální knihovna, kde byly vybrány nejvíce půjčované
a tím pádem hůře dostupné publikace z fondu univerzitní knihovny jak z Opavy, tak z Karviné a tyto byly
následně zdigitalizovány.
V rámci repositáře závěrečných prací můžete najít
plné texty bakalářských a diplomových prací.
V knihovně se také můžete setkávat s přáteli, poznávat nové zajímavé lidi a bavit se s knihovníky.
Knihovna je pro vás otevřena v pondělí až čtvrtek
od 9 do19 hodin, v pátek od 9 do 14 hodin.

Na webu knihovny zjistíte vše podstatné:
www.slu.cz/slu/cz/univerzitni-knihovna/pracoviste-karvina
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V

ysokoškolská kolej Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné patří kapacitně mezi menší koleje s možností ubytování pro cca 450 studentů.
Kolej se nachází v nově zrekonstruovaném areálu
Na Vyhlídce a kromě ubytování poskytuje
s tu dentům fakulty po celou dobu
jejich studia také možnost
stravování a sportovního vye
rmac bu
o
f
n
i
í
žití. Zájemci o ubytování
e
Bliž š ete na w i
c
n
mají k dispozici dvojlůžnalez ulty v sekbo
k
kové a trojlůžkové pokoje
e
fa enti n
s internetem, sociálním
Stud adrese
na
zařízením, sprchovým
u.cz/
l
s
.
f
p
koutem a kuchyňkou.
o
www. kam
Cena ubytování se pohybuje okolo 2270 korun
v budově A, v budově B zaplatí zájemce cca 2420 korun. V areálu
Na Vyhlídce se kromě koleje nachází také učebny, ka-

tedry, vysokoškolská menza, odborná knihovna a nedávno zrekonstruovaná tělocvična. Studenti si mohou
za mírný poplatek pronajmout tělocvičnu nebo navštívit posilovnu, kterou si zde zřídili sami studenti. V blízkosti kolejí je přímé spojení do středu města autobusy
MHD. Parkování v areálu koleje je zdarma. Žádost
o ubytování se podává elektronicky. fotky
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Ubytování na vysokoškolské koleji

13 měsíců činnosti Institutu
interdisciplinárního výzkumu

M

nozí považují třináctku za nešťastné číslo. Zdá se však, že rozhodnutí vedení Slezské univerzity a její Obchodě podnikatelské fakulty
v Karviné zahájit od prvního října 2014 práci Institutu interdisciplinárního výzkumu (IIV) při SU OPF bylo šťastným rozhodnutím. IIV navazuje na dlouholetý projekt probíhající v prvních letech nového milénia
zaměřený na malé a střední podnikání. Tento projekt po několika letech
skončil a Ústav malého a středního podnikání byl nakonec zrušen. Přesto
ale problematika malého a středního podnikání a nově také otázky ekonomiky veřejné správy hlavně v malých a středních obcích zůstala aktuální
a koordinovaná činnost v této oblasti Obchodně podnikatelské fakultě chyběla. Proto byl v letech 2014 – 2015 realizován projekt „Vytvoření Institutu
interdisciplinárního výzkumu s důrazem na výzkum malého a středního podnikání“. V rámci projektu byl vypracován podnikatelský plán IIV, připravena
jeho organizační struktura a stanoveny hlavní cíle jeho činnosti. Mezi tyto
cíle mimo jiné patří:

ii Dominik Vymětal

»» získávání vědeckovýzkumných úkolů v segmentu malého a středního podnikání,
»» orientace vědeckovýzkumných činností do oblasti malého a středního podnikání a jejich následná koordinace napříč pracovišti fakulty,
»» podpora pracovníků a studentů při získávání grantů z domácích
ii Martin Klepek
i zahraničních zdrojů,
»» asistence při vytváření výzkumných týmů pro dané projekty,
»» úzká spolupráce s Ústavem doktorských studií při začleňování doktorandů do vědeckovýzkumné činnosti,
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»» zlepšování pozice SU OPF v oblasti uplatnitelnosti výsledků vědeckovýzkumné činnosti a jejich transferu do praxe,
»» popularizace vědeckovýzkumné činnosti fakulty.
Postupně se vyprofilovaly i další oblasti činnosti, zejména sledování dotačních možností operačních a dalších
grantových programů a podpora malých a středních obcí při tvorbě jejich strategických plánů rozvoje.
Po úvodních měsících se práce IIV od počátku roku 2015 rozběhla naplno. K práci se přihlásilo dvacet dva externích spolupracovníků ze všech kateder fakulty.
V oblasti malého a středního podnikání byly řešeny tři zakázky na podnikatelské plány a marketingové strategie.
Další zakázky je možno očekávat v prvním pololetí příštího roku. Velmi úspěšná činnost probíhá ve spolupráci
s obcemi. V tuto chvíli byly zpracovány čtyři strategické plány pro malé a střední obce a další tři jsou rozpracovány. Mezitím se řada obcí dozvěděla o této činnosti IIV a nyní jsou připraveny nabídky pro další tři obce,
které se o zpracování dokumentů samy přihlásily. Spolupracovníci IIV se také podíleli na metodice hodnocení
Místních akčních skupin za minulé programové období EU.
Na uvedených projektech se podílejí pedagogové hlavně z katedry Podnikové ekonomiky a managementu a katedry Ekonomie a veřejné správy, celá řada doktorandů a velká skupina prezenčních studentů bakalářského
i navazujícího studia. Činnosti spojené s jednotlivými projekty jsou koordinovány napříč fakultou tak aby došlo
k synergii jednotlivých výstupů z dílčích oblastí.
Největším zpracovaným projektem byl projekt „Udržitelné podnikání a jeho podpora v kontextu očekávaného socioekonomického vývoje MS kraje“ financovaný z krajského grantu. Díky tomuto projektu byly
připraveny výstupy, které je nyní možno použít pro další studie z oblasti malého a středního podnikání.
V oblasti propagace vědecko-výzkumné činnosti fakulty byla realizována platforma Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research, do níž mohou být umístěny předběžné výsledky výzkumu
pedagogů SU OPF. Tato platforma je propojena se známou databází REPEC. Za osm měsíců existence zde
bylouloženo 21 prací od 22 různých autorů. Statistiky ukazují, že proběhlo 567 zhlédnutí těchto prací a 353
jejich stažení různými zájemci.
Starostové a malí a střední podnikatelé v regionu dostávají pravidelně Newsletter IIV, ve kterém jsou prezentovány názory, náměty a výsledky nejen spolupracovníků IIV ale také externistů,
starostů obcí a dalších přispěvatelů.
Velkým překvapením pro vedení fakulty ale i spolupracovníky IIV
byl výsledek první části soutěže OPF Open4Business. Tato soutěž byla připravována od jara, kdy se vedení fakulty přihlásila sponzorská firma, která nabízí studentům financování jejich podnikatelských nápadů. Jedná se o soutěž připomínající soutěž Green Light
Startup Accelerator, pořádanou VŠB-TUO. Po důkladné přípravě
byla soutěž zahájena se začátkem zimního semestru 2015/2016.
Koncem listopadu se sešlo celkem 22 podnikatelských nápadů,
z nichž nyní postupují tři projekty do druhého kola. Vítězové druhého kola se budou podílet na založení nové firmy s podporou
sponzorské firmy a po určité době budou moci vklad sponzora
splatit a stát se majitelem firmy.
Velký počet nápadů dává naději, že i další aktivita, připravovaná spolu se Statutárním městem Karviná - Business Gate, přinese pozitivní výsledky. Na práci Business
Gate se bude IIV podílet v rámci rozvojového projektu na léta 2016 – 2018 s názvem „Rozšiřování aktivit Institutu interdisciplinárního výzkumu – vytvoření Business
Gate“. Zdá se, že třináct měsíců práce IIV bylo plodných.
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C

hcete si zachovat vzpomínky na studium na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné? Studentům a veřejnosti nabízíme ke koupi trička, polokošile, mikiny, hrníčky a propisky s logem Obchodně podnikatelské
fakulty. Ke koupi je také publikace vydaná ku příležitosti 25. výročí založení fakulty.
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Nabídka upomínkových a propagačních
předmětů

Od ledna 2016 je možno si propagační předměty zakoupit:
»» v pokladně na hlavní budově fakulty (Univerzitní náměstí 1934/3),
»» na recepci koleje Na Vyhlídce (Na Vyhlídce 1079/1).

Tyto předměty si je možno také objednat a vyzvednout na oddělení rozvoje a vnějších vztahů:
»» e-mail: labudkova@opf.slu.cz,
»» telefon: 596 398 306.

Ceník:
Bavlněné tričko: od 150,Polokošile: od 340,Mikina: 430,Hrníček: od 80,Publikace k výročí: 350,Prupiska: 15,-
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