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Vážení čtenáři,
právě jste se začetli do úvodu další z tzv. výročních
knih, které Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) pravidelně vydává při příležitosti oslav
svých kulatých či půlkulatých výročí své existence.
Přestože se tomu nechce věřit, v roce 2020 slaví
fakulta již své třicáté narozeniny. Má tak za sebou
30 let úspěchů i neúspěchů, 30 let neocenitelných
zkušeností.
V průběhu těchto 30 let vryla do historie fakulty
svou nesmazatelnou stopu celá řada osobností, a to bez ohledu na to, zda stáli u jejího vzniku,
spolupodíleli se na jejím utváření v některém z následujících období či jsou její součástí dnes. Všichni
svou prací přispěli k tomu, čím v současnosti je a jakou pozici nejen v rámci Slezské univerzity, ale i českého vysokého školství zaujímá. Za to jim patří velké poděkování.
Od října roku 1990, kdy se poprvé otevřely učebny
OPF, vychovala tisíce absolventů, z nichž mnohé
najdeme nejen na významných postech doma,
ale rovněž v zahraničí, kde se hlásí ke své Alma
mater. Fakulta má své pevné místo v rodině vysokých škol, rozvíjí partnerství se strategickými partnery doma i v zahraničí, je zapojena do národních

a mezinárodních projektů. V mezinárodní spolupráci je fakulta vyhledávána v rámci studentských
i akademických výměnných pobytů a stále objevuje nová partnerství.
O tom, jak fakulta vznikala, jak se rozvíjela a s jakými problémy se potýkala v prvních 25 letech své
existence, pojednávala podrobně publikace, která
vyšla na konci roku 2015, kdy si OPF připomínala
čtvrtstoletí své existence. Léta, která od té doby
uběhla, jsou sice nepoměrně kratším obdobím,
nicméně v životě fakulty byla spojena s celou řadou důležitých událostí, které ovlivnily její směřování a rozvoj v dalších letech. Proto se v této knize,
po krátkém zmapování historie fakulty, věnujeme
především tomuto období. Kniha tak svým obsahem navazuje právě na publikaci vydanou v souvislosti s 25. výročím fakulty. Autoři si dali za cíl seznámit čtenáře s děním na Obchodně podnikatelské
fakultě v různých oblastech jejího života, jakož
i podívat se na toto období očima jejich bývalých

i současných zaměstnanců, studentů, absolventů či dalších zajímavých osobností, kteří přicházejí
do styku s touto institucí. Věříme, že se nám to alespoň trochu povedlo a že se se zájmem do knihy
začtete a připomenete si některé významné události v životě fakulty prostřednictvím bohaté fotogalerie.
Jak už bylo zmíněno, kniha vznikla za nemalého
přičinění mnohých akademických pracovníků, absolventů fakulty či studentů, kteří ji svými příspěvky a texty bezesporu obohatili. Všem těmto lidem
patří poděkování za jejich vstřícnost, ochotu a čas,
který publikaci věnovali. Speciální poděkování potom zasluhují Ing. Dagmar Labudková, Ing. Lenka
Přečková a Ing. Martina Kozubková, bez jejichž nezměrného zaujetí pro věc a pracovního nasazení
ať již při sběru podkladů pro tuto publikaci či samotné její tvorbě, by tato nikdy nespatřila světlo
světa.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
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Pohled do historie fakulty
Nápad na vznik vysoké školy na karvinsku se zrodil
na počátku října 1989. Vznikla iniciativní skupina
v čele s doc. Ing. Emanuelem Šustkem, CSc., která
ve spojení s opavskou iniciativou vytvořila pracovní skupinu usilující o vznik vysoké školy ve Slezsku. Jejich snaha se setkala s pozitivním ohlasem
a podporou široké veřejnosti. V prosinci 1989 předložili zástupci skupiny tehdejšímu ministru školství
Milanu Adamovi návrh profilu obou fakult a návrh
na zřízení nové vysoké školy. V lednu byl pak vytvořen přípravný výbor pro založení Slezské univerzity.
V lednové anketě bylo také na základě hlasování
veřejnosti rozhodnuto o umístění nově vznikající fakulty v prostorách bývalého sídla Okresního výboru
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┃ Budova sídla Okresního výboru komunistické strany, 1988

Komunistické strany Československa (OV KSČ).
V únoru pak byla na doporučení Rady Městského
národního výboru v Karviné budova oficiálně vyčleněna pro potřeby nově vznikající vysoké školy. Následovala složitá jednání, která byla v srpnu 1990
uzavřena návrhem ministerstva školství na vznik
Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, zatím pod garancí Masarykovy univerzity v Brně, a to až do období, dokud
nebude legislativně potvrzen vznik Slezské univerzity. V září Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně při druhém hlasování schválil vznik obou
fakult pod garancí Masarykovy univerzity. Legislativní proces byl završen 23. října 1990, kdy byla

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné potvrzena na zasedání Akreditační komise vlády České
republiky a mohla zahájit výuku zatím pro bakalářské studium. V červenci 1991 byl schválen zákon
České národní rady, podle něhož se od Masarykovy
univerzity v Brně oddělily Filozofická fakulta v Opavě a Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
a sloučily se ve Slezskou univerzitu v Opavě. Proces
vzniku Slezské univerzity byl završen v září 1991, kdy
výše uvedený zákon nabyl platnosti.
Fakulta se rodila ze skromné, obětavé práce první generace pracovníků. První období existence
fakulty bylo organizačně náročné, neboť bylo

┃ Pohled do velkého sálu budovy, 1990

┃ Studenti před vstupem do budovy fakulty, 1990

nutné nastavit všechny potřebné
procesy. Postupně byla pozornost
věnována organizačnímu zvládnutí
postupného narůstání počtu studentů a pedagogů, tak ke kvalitativnímu
profilování fakulty. Navazovaly se první vnější kontakty se zahraničními
vysokými školami. V roce 1992 se započalo se systematickým budováním
fakultní odborné knihovny. Od roku
1993 začala vedle učebních textů fakulta vydávat také ediční řadu Sborník
prací Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné, která umožnila publikování
výsledků vědecko-výzkumné činnosti.
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┃ Výuka studentů, 1990
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Bylo zahájeno také zpracování akreditačních materiálů a přípravy na získání magisterského studia,
které fakultě bylo přiznáno od akademického roku
1993/1994. První pětiletí existence fakulty tak vyústilo poprvé v „plné“ obsazení fakulty pěti ročníky studentů a v první magisterské zkoušky. Akademický rok 1994/1995 se vepsal do historie také
tím, že fakulta získala své vlastní insignie. Na fakultě se postupně rozrůstal počet kateder, budoval a zdokonaloval se informační systém fakulty
i vlastní počítačová technika.
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Pro druhou polovinu 90. let byl příznačný přechod
k širší koncepci výuky. Byly připraveny a zavedeny
další studijní specializace a nové studijní obory.
Kromě prezenčního a distančního studia rozvinula
fakulta též nabídku odborných kurzů pro veřejnost
a cykly přednášek v rámci Univerzity třetího věku.
V roce 1997 fakulta získala rozsáhlý objekt Na Vyhlídce, čímž se podařilo vyřešit prohlubující se problém s nedostatkem výukových učeben, pracoven
pro akademiky a zaměstnance a neexistenci vysokoškolských kolejí pro studenty. V daném období
došlo také k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti
včetně zapojení fakulty do grantů a rozvojových
programů domácích i zahraničních. V letech 1996
- 2004 byl na fakultě řešen výzkumný záměr „Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání“, jehož realizace propojila dosud největší
počet pracovníků fakulty různých kateder na bázi
interdisciplinárního výzkumu. V této souvislosti byl na fakultě zřízen Ústav malého a středního
podnikání. Fakulta se napojila na různé programy

┃ První promoce absolventů magisterského studia, 1995

zejména Grantové agentury
ČR, Fondu rozvoje vysokých
škol a zapojila se i do projektů ESF, zejména Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Od roku
1998 fakulta přikročila k vydávání recenzované ediční
řady Acta Academica Karviniensis. Fakulta rovněž
rozvinula spolupráci s pracovníky a pracovišti řady vysokých škol v ČR, na Slovensku i v zahraničí.

┃ Absolventi při slavnostní promoci, 1995

společných projektů souvisejících se strategickým
plánem rozvoje města do roku 2025. Význačných
úspěchů fakulta dosáhla také ve vědecké činnosti
a stala se organizátorem významných vědeckých
konferencí. Díky úspěchům projektových a dotačních žádostí fakulta v posledních letech rovněž
investovala značný objem finančních prostředků
do rekonstrukce svých objektů, vybavení učeben
i nových výukových prostor a výrazně tak zlepšila
studijní a pracovní prostředí. Fakulta se také zaměřila na rozvoj výuky v anglickém jazyce, který je spojen nejen s výměnnými pobyty, ale i s kompletním
navazujícím magisterským oborem Business Economics and Management, do něhož byli v akademickém roce 2018/2019 přijati první zahraniční
studenti. Fakulta se intenzivně zapojila do mezinárodní spolupráce. V roce 2019 byly zahájeny první
výměnné pobyty studentů a akademických pracovníků s partnerskými univerzitami v Číně. V období let 2016 - 2020 fakulta uzavřela bilaterální
smlouvy o mobilitách s 15 dalšími novými partnery. Význačným úspěchem fakulty v roce 2019 bylo
získání první akreditace nových studijních programů zpracovaných podle nové legislativy a nových
standardů. V roce 2020 fakulta získala akreditace
dalších tří studijních programů a v procesu příprav
akreditačních žádostí dále pokračuje. Fakulta plní
své strategické cíle, vyvíjí vědecko-výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci s vysokými školami
a za období své existence si vybudovala v městě
Karviná, regionu i mezi ekonomicky orientovanými
fakultami v České republice své pevné postavení.

┃ Přijímací zkoušky, 2015

┃ Imatrikulace studentů, 2016
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Fakulta se zdárně rozvíjela také v dalším období své existence. Studijní obory a programy prošly
dynamickým rozvojem a byly postupně inovovány
a modernizovány. Dosavadní formy studia doplnil e-learningový způsob výuky. Od roku 2004 fakulta rozšířila nabídku studia o doktorský studijní
program a od roku 2015 získala fakulta oprávnění
konat habilitační řízení. V roce 2014 prošla fakulta výraznou restrukturalizací. Důvodem byl pokles
objemu finančních prostředků veřejným vysokým
školám ze strany státu a klesající demografická křivka, tj. potenciálních uchazečů o studium.
V rámci restrukturalizace došlo na fakultě k transformaci a snížení dosavadního počtu kateder
a personálním změnám. V důsledku optimalizace
objektů fakulta také opustila dva dříve obývané
objekty, a to objekt bývalé polské základní školy
na třídě Osvobození a budovu na ulici Žižkova, jejichž prodej byl realizován v dalších letech. V roce
2014 byl na fakultě zřízen Institut interdisciplinárního výzkumu, který svou činností navázal na dlouholetou tradici spolupráce fakulty s podnikatelskou
praxí, a to zejména s malými a středními podniky.
Prostřednictvím jeho činnosti se slibně rozvíjí především smluvní výzkum. Nenahraditelnou roli při
spolupráci s podnikateli převzalo také coworkingové centrum na podporu podnikání Business Gate,
jež vzniklo ve spolupráci se statutárním městem
Karviná a které prostřednictvím Business Gate Academy zapojuje studenty do řešení podnikatelských
zadání. Spolupráce fakulty s městem Karviná byla
završena podepsáním memoranda o partnerství
a dlouhodobé spolupráci při naplňování a realizaci

┃ Slavnostní promoce absolventů, 2017
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Vzpomínky těch,
kteří byli mezi prvními
Vzpomínky na vznik fakulty a její počátky
První myšlenka na zřízení vysoké školy v Karviné
vzešla od doc. Ing. Emanuela Šustka, CSc., který
ve spolupráci s dalšími pedagogickými a vědecko-výzkumnými osobnostmi vytvořili
iniciativní skupinu usilující o vznik
vysoké školy v Karviné. Jejich úsilí
se setkalo s příznivým ohlasem
a v říjnu 1990 byla jejich snaha úspěšně završena. Docent Šustek se stal také prvním děkanem nově vzniklé
vysoké školy.
Pana docenta Šustka jsme
požádali o vzpomínky na vznik
a počátky fungování fakulty.

16

„Idea vzniku vysoké školy či fakulty v Karviné byla
vyvolána obrovským deficitem vysokoškolské
vzdělanosti i kulturního zaostávání zdejšího regionu za celostátním průměrem, zvláště pak za Prahou, Brnem a jinými
kulturně-historickými centry naší
země. Tato situace byla navíc
tvrdě podmíněna jednostrannou orientací Ostravska
i jeho slezské části na těžký
průmysl, zejména na doly,
hutě, koksovny a těžký chemický průmysl. Pochopitelně
mladá generace se stávala
zásobníkem přílivu pracovních sil do této oblasti, která byla
chybně podceňována nižšími kvalifikačními nároky. Sociální postavení obyvatelstva i absence místních vysokoškolských zařízení

způsobily, že z populačních ročníků se dostávalo
na vysokoškolská studia nejnižší průměrné procento
absolventů středních škol. Mnoho rodičů i celých rodin nebylo schopno unést finanční zátěž na studenta v Praze, Brně či Olomouci. Dojíždění, stravování
a kolejné bylo pro mnohé neúměrnou výdajovou
položkou. K tomu všemu se v Karviné objevila mimořádně vhodná materiálně-technická základna
v podobě nádherné budovy vybavené učebnami,
přednáškovými sály, zasedacími místnostmi nevšedně vysoké úrovně, což bylo v bývalém režimu
až přepychem. Byla to budova bývalého OV KSČ,
která měla sloužit politickému školení a vzdělávání.
Všechny uvedené okolnosti mně a mým nejbližším
spolupracovníkům zavdaly příčinu k tomu, abychom
použili výše uvedené argumenty v podrobně připraveném projektu na založení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Doba zakládání a vzniku naší vysoké školy se nesla
rovněž ve znamení dalších „zastupitelských“ orgánů, a to místních, městských, a tehdy ještě také
okresních a krajských, jejichž pomoc byla evidentní.
Navštěvovali jsme jejich zasedání. Žádali je o jejich
politickou, ekonomickou i morální podporu a současně jsme jim nabízeli naší edukativní, rekvalifikační a výzkumnou kapacitu. Již na samotném počátku
boje o vznik alespoň jedné fakulty v Karviné se nám
podařilo docenit význam starostů, primátorů, hejtmanů i řadových zastupitelů, jakožto trvalého zdroje
invencí pro všechny složky vzdělávání, vědecko-výzkumné i kulturně-politické činnosti vysoké školy.

┃ Rektor při předávání ocenění za celoživotní přínos fakultě,
2017

┃ Společné foto s prvními absolventy fakulty, 2019

O morální podporu vysokoškolsky graduovanou
personální účast i materiální a finanční pomoc, jsme
za určitých recipročních podmínek požádali i tehdy
ještě mocné vedení šachet OKD, hutních závodů,
elektráren a dalších podniků. I zde jsme se setkali
s porozuměním a citelnou odezvou.

kdy naši kolegové i studenti vysoce hodnotili jejich
profesionalitu a nasazení.

Se záměrem vybudování vysoké školy univerzitního typu byla oslovena také univerzita v Dortmundu
(Německo), univerzita v St. Gallenu (Švýcarsko)
i některé další. Z první jmenované vysoké školy přišel také doporučující dopis a na vůbec první konferenci přijel děkan ekonomické fakulty v Dortmundu,
prof. Dr. paed. Hans-Günther Käseborn, který nás
nejen podpořil, ale také předložil celou řadu podnětných připomínek. Rovněž univerzita ze St. Gallenu
vyslala svého zástupce. Spolupráce s oběma pány
profesory byla využita i později při plnění projektů
Evropské unie “Vzdělání pro konkurenceschopnost“,

Dalším praktickým přínosem této konference byla
i účast významného podnikatele Manfreda Rogga
z Mnichova, podnikajícího v oblasti výroby a distribuce zdravotních ochranných prostředků (včetně
dnešních obličejových roušek, respirátorů, lékárniček, obvazů a dalších), který byl spoluzakladatelem
i spoluvlastníkem firmy Steriwund v Havířově, která
se i v dnešních dnech podílí na zásobování nemocnic
a zdravotních zařízení těmito nouzovými produkty.
K nejdůležitějším vzpomínkám však patří vzácní,
skromní a pro myšlenku vybudování Slezské univerzity v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné zapálení lidé. Mnozí dodnes pracují na různých
pozicích na karvinské fakultě, tvoří pedagogickou,
vědecko-výzkumnou i administrativní páteř našeho
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Pro vznik vysoké školy v Karviné sehrála také nemalou roli skutečnost, že město Karviná a jeho okolí
mělo svůj značný kosmopolitní charakter spočívající
v tom, že zde žily vedle Čechů i významné národnostní menšiny Poláků, Slováků, Maďarů, Bulharů,
Řeků, Rumunů a dalších. Není proto divu, že jako
iniciátoři této myšlenky jsme museli počítat i s jejich politickou a diplomatickou silou a všestranně
ji vyvolávat a rozvíjet. Například polský zastupitelský úřad – konzulát v Ostravě, nám jako první podal svou pomocnou ruku a jeho konzulka byla pravidelným hostem na jednáních přípravného výboru
i pozdějšího akademického sboru. Nezaujatý čtenář
si dovede představit, jak významná morální i politická to byla opora. Je třeba podotknout, že později přerostla z této úřední a akademické roviny také
do úrovně osobní i rodinné. Tato vynikající zkušenost
byla později aplikována také při hledání součinnosti
s dalšími zastupitelskými úřady.

17

2015 - 2020

vysokoškolského zařízení a patří jim můj obdiv a obrovský dík.“
doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.

Pana docenta Šustka jsme na fakultě přivítali v říjnu roku 2020 a využili jsme tak možnosti si nad
šálkem kávy vyslechnout poutavé vyprávění zaměřené nejen na vznik fakulty. Rádi se s Vámi o tyto
vzpomínky podělíme, a to formou následujícího
rozhovoru.
┃ Kdy Vás napadla myšlenka založit vysokou
školu v tomto regionu?
O založení vysoké školy v našem regionu jsem začal
přemýšlet ve dnech sametové revoluce v roce 1989,
jelikož bylo jasné, že zde musí dojít ke strukturálním
ekonomickým přeměnám. Bylo zřejmé, že hornictví a hutnictví nebude mít na Karvinsku perspektivu a bude nutné orientaci pracovního trhu převést
zejména do oblasti služeb a obchodu. Proto i název
naší fakulty – obchodně podnikatelská. Důležitost
v rozhodnutí mít v Karviné vysokou školu sehrály
aspekty uváděné již v mém příspěvku a rovněž tak
nalezení vhodných prostor pro její umístění, které
představovala bývalá budova OV KSČ.
┃ Nebylo překážkou to, že v Ostravě již existovala Ekonomická fakulta VŠB-TU, která
představovala jistou konkurenci?
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Mojí vizí od počátku bylo založit fakultu zaměřenou
na ekonomické studijní obory. I když v Ostravě existovala Ekonomická fakulta VŠB-TU, její tehdejší
děkan a poté další spolupracovníci myšlenku vzniku
Obchodně podnikatelské fakulty podporovali.
┃ Proč byla na počátku navázána spolupráce
právě s opavskou iniciativou?
Asi měsíc od myšlenky na zřízení vysoké školy jsem
našel v Opavě spolupracovníky, kteří rovněž usilovali o vznik vysoké školy, a to v Opavě. Dohodli jsme
se na další spolupráci a vytvoření přípravného výboru Slezské univerzity. V přípravném výboru pracovali
zástupci budoucích fakult v Opavě, Karviné a Pedagogické fakulty v Ostravě a také budoucí fakulty
ve Frýdku-Místku. Zástupci z Frýdku-Místku však
záhy pro své vnitřní rozpory odstoupili. Významné
komplikace potom přinesly požadavky ostravských
zástupců na umístění sídla univerzity v Ostravě.
┃ Co by se stalo, pokud by se občané v anketě nevyslovili pro umístění fakulty v budově bývalého sídla OV KSČ? Byl připraven
záložní plán?
Měl jsem možnost navštívit a prohlédnout si zmíněnou budovu hned na počátku. Ihned jsem věděl,
že je to ideální místo pro zázemí vysoké školy. Poté
jsem se snažil dělat vše pro to, abychom budovu získali. Prováděl jsem intenzivní propagaci. V době konání Dne otevřených dveří a probíhající ankety o dalším využití této budovy jsem se snažil přesvědčovat

┃ Kopie posudku záměru na zřízení VŠ v Karviné, 1990

občany, ať hlasují pro návrh vysoké školy. Dá se říci,
že jsem lítal jako hadr na holi po oba dva dny. Půl
hodiny jsem hovořil v aule, pak jsem zase příchozí přesvědčoval v malém sále. Nepřipouštěl jsem
si, že by nám to nevyšlo. Samozřejmě byly v záloze
další budovy v Karviné, kde by bylo možné fakultu
zřídit. Naštěstí naše úsilí vyšlo.

Na počátku mělo záštitu nad vznikem fakult vykonávat Vysoké učení technické v Brně pod vedením
rektora prof. Ing. Arnošta Höniga. Ten dvakrát zavítal do Karviné a vyslovil se záštitou souhlas. Bohužel
však došlo k vnitřním sporům mezi vedením Pedagogické fakulty v Ostravě na jedné straně a rektorem
VUT v Brně se zástupci opavské a karvinské přípravné skupiny na straně druhé. Šťastným zásahem byla
iniciativa a odpovědnost za přípravu pro vznik vysoké školy předána do rukou rektora Masarykovy univerzity v Brně prof. PhDr. Milana Jelínka, CSc., s nímž
započala intenzivní jednání. Profesor Jelínek byl
ochotný s námi spolupracovat a tato garance Masarykovy univerzity byla dohodnuta na dva až čtyři
roky v případě, že by se vznik Slezské univerzity, resp.
schválení zřizovacího zákona protahovalo. Obrovský
dík patří profesoru Jelínkovi a také profesoru Míčkovi, který byl pověřen funkcí prorektora pro záležitosti
budoucí Slezské univerzity.
┃ Jak se v počátcích podařilo zajistit adekvátní pedagogické zabezpečení na fakultě?
Byl jsem zaměstnán na Pedagogické fakultě v Ostravě a při vytvoření karvinské fakulty jsem se dohodl s jejím děkanem na realizaci rekvalifikace jejich

učitelů ruštiny na učitele němčiny a případně i angličtiny. Nabídl jsem jim také možnost využívat prostory na karvinské fakultě, jelikož se potýkali s jejich
nedostatkem. Myšlenkou bylo přijat pedagogy, kteří
by učili na obou školách, a tím by vznikla obrovská
synergie vysokých, škol, která by se mohla setkat
s příznivým ohlasem na ministerstvu školství. Tak
se mnou na karvinskou fakultu přišel například docent Havrlant, profesor Skácel a řada dalších. Měl
jsem velké štěstí na své kolegy. Rád vzpomínám
na své nejbližší spolupracovníky, kterými byli především docent Steiner či profesor Balhar. Nemohu
nevzpomenout také na paní Wünscheovou na sekretariátu děkana.
┃ Na počátku fungování fakulty byly zřízeny
tři katedry. Proč právě tyto tři katedry?
O tom, jaké katedry by bylo možné vybudovat na karvinské fakultě jsme se radili s kolegy na Masarykově
univerzitě. Samozřejmě, že vše záviselo na personálním zabezpečení. Jelikož vysoká škola musela mít
zajištěnu výuku němčiny, angličtiny a případně jiných
cizích jazyků, byla vytvořena katedra cizích jazyků.
Jelikož já jsem vždy tíhnul k marketingu, druhou katedrou byla katedra se zaměřením na marketing,
která však zajišťovala také výuku managementu,
ekonomie, společenských věd i tělesné výchovy. Třetí katedrou byla katedra matematiky a informatiky.
Na vytvoření více kateder jsme v dané době opravdu
neměli dostatek kvalifikovaných lidí. Funkce vedoucích kateder mi pomohli obsadit spolupracovníci,
kteří se mnou přešli na karvinskou fakultu.

2015 - 2020

┃ Z jakého důvodu převzala záštitu nad vznikajícími fakultami Masarykova univerzita?
Byla připravena náhradní varianta záštity
nad fakultami, pokud by nebyl schválen
vznik Slezské univerzity?
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┃ Jak vzpomínáte na zahájení činnosti fakulty?

2015 - 2020

Zahájení činnosti fakulty nebylo jednoduchou záležitostí. Začínali jsme od píky a učili jsme se za pochodu. Mnoho organizačních úkolů se podařilo
zvládnout před zahájením akademického roku, jiné
se dokončovaly v průběhu semestru. Důležitý byl
kontakt se studijním oddělením Masarykovy univerzity, které nám poskytlo pomoc a rady pro zahájení
prvního akademického roku. Právě studijní oddělení
bylo místem, kde studenti fakulty nacházeli radu
a pomoc ve studijní oblasti. Atmosféra na fakultě
byla přátelská, neboť při nízkém počtu pedagogů
a dalších zaměstnanců jsme se všichni znali a vznikala tak odborná i přátelská pouta. Nejživěji obvykle
bývalo na fakultě ráno a kolem oběda, jelikož v průběhu celoplošných přednášek jediného prvního ročníku zely chodby fakulty prázdnotou a ožívaly pouze
hloučky studentů, kteří docházeli na semináře.
┃ Jak se první studenti, kteří přicházeli z celé
republiky dozvěděli o možnosti studia
na nově vzniklé fakultě?
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Absolvoval jsem dvě vystoupení v rozhlase a rovněž tak v televizi. Psal jsem do novin a hovořil jsem
se spoustou redaktorů. Někteří kolegové na vysokých
školách studentům doporučovali naši fakultu. Sice
nás trochu shazovali tím, že říkali, pokud se k nám
nedostanete, běžte do Karviné, tam založili novou
fakultu. Ale my jsme byli rádi, že k nám přišli. Na počátku k nám zavítala řada studentů z jižní a střední

Moravy, ti byli daleko zapálenější než naši
studenti. Byli to velice talentovaní a šikovní
mladí lidé. Přihlásila se také celá řada vynikajících studentů ze Slovenska.
┃ Měl jste v průběhu procesu budování fakulty z něčeho obavu?
Měl jsem obavu především z toho, že zklamu
důvěru lidí, kteří mi pomáhali budovat založení fakulty. Tato obava se vám často vkrádá
do hlavy. Ze zpětného pohledu mohu říct,
že jsem měl velké štěstí, že jsem žil a pracoval v této neopakovatelné době a mohl
využít jedinečných příležitostí a že jsem
spolupracoval s fundovanými, pracovitými
a charakterními lidmi, pro něž bylo založení
vysoké školy ctí a morálním apelem.
┃ Jak byste zhodnotil třicetileté období fungování Obchodně podnikatelské fakulty?
Celé třicetileté období fungování naší fakulty
považuji, až na jedno nešťastné funkční ob- ┃ Kopie jmenování doc. Šustka děkanem, 1991
dobí děkana, za velmi důstojné, pedagogicky, vědecky i profesionálně zdatné a pro naše
nejen regionální ekonomické vysokoškolské vzdě- akreditace studijních programů fakulty, odborný
lávání za vysoce přínosné. Byly tak naplněny, ale i kvalifikační růst jejich členů, zvláště pak to, že jsme
i hluboce překročeny naše odvážné představy i cíle, ze svého středu zvolili úspěšného rektora univerzity.
které jsme si kladli. Hlavně však byly splněny mnohé
sny o budoucí životní dráze našich studentů. Obrovskou radost ve mně vždy vyvolávala každá zdařilá

S rozvojem informačních
technologií potřebovala také
nově vytvořená vysoká škola
nejen zavést, ale také spravovat informační systémy.
Jedním z prvních zaměstnanců, který řešil problematiku informačních systémů byl
RNDr. Zdeněk Franěk1. Ve funkci vedoucího Ústavu informačních
technologií (UIT) se této oblasti věnuje
dodnes. Požádali jsme jej o vzpomínky na zavádění
informačních systémů a také na začátky jeho pracovního života na fakultě.
„Ani se nechce věřit, ale opravdu to je již 28 let
od chvíle, kdy jsem nastoupil na karvinskou fakultu.
V té době fakulta fungovala druhým rokem a ještě
neměla své absolventy. Nastoupil jsem do dvoučlenného týmu s Mgr. Milenou Janákovou. Byli
jsme podřízeni tehdejšímu proděkanovi pro vědu
a zahraniční styky docentu Ramíkovi1. Pro studijní
účely jsme provozovali informační systém Masarykovy univerzity. Pro pamětníky z oblasti IT, jednalo
se o systém FoxBase. Rovněž jsme zajišťovali ekonomický informační systém firmy VEMA z Olomouce
1

uvedení akademických titulů udělených v daném období

a zaváděli s Mgr. Jindřiškou
Khestlovou, tehdejší vedoucí
fakultní knihovny, databázový systém pro evidenci knih.
Poskytovali jsme support
uživatelům, kteří byli vybaveni personálními počítači
IBM 286 v počtu 16 kusů. Výuku
zajišťovala Katedra matematiky
a informatiky na dvou počítačových
učebnách po 12 počítačích.
Záhy byla vybudována počítačová síť s technologií
token ring. Tehdy stačilo, když paní uklízečka nechtěně vypojila jednu zásuvku, přerušila tak spojení a celá síť byla nefunkční. Našim prvním úkolem
bylo připojit fakultu na, v akademickém prostředí
vysokých škol, rychle se rozvíjející internet. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou jsme připojili první
PC přes modem s rychlostí 32kbit/s v rámci národní
sítě CESNET. Takto jsme měli spojení na servery celého světa s různými textovými infomačními zdroji.
V té době však neobsahovaly žádná videa a obrázky. Vzpomínám si na jména tehdejších prohlížečů,
jako byl Gopher či Archie a protokol FTP, přes který
se daly stahovat různé soubory, resp. články.

2015 - 2020

Vzpomínky na zavádění informačních
systémů
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Počítačovou síť tehdy pomáhali spravovat studenti fakulty. Vzpomínám si na Láďu Jiráska, správce
Novellu a Jakuba Nantla, prvního webmastera. Náš
tým se dále rozšířil o Pavla Běhala, jenž si vydobyl renomé fakultního počítačového guru. Po absolvování
studia si našel uplatnění v security týmu T-Mobilu.
V našem týmu měli své místo také čerství absolventi
IT, kteří u nás vykonávali náhradní vojenskou službu.
Myslím, že zúčastnění vzpomínají na různé humorné příhody dodnes. Učebny byly otevřeny do pozdních večerních hodin… To byla první etapa budování
IT oddělení na fakultě plná nadšení a elánu.
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Druhá etapa začala profesionalizací a dalším rozšířením týmu. Na fakultu nastoupili Ing. Václav Król,
autor, resp. programátor informačního systému

┃ Počítačové učebny

┃ Společné foto členů UIT, 2012

ATHOS, Ing. Lukáš Macura jako správce počítačové sítě a David Jančar jako webmaster, jenž působí
na fakultě dodnes. O koncové stanice a projekční
techniku se staral Přemysl Bodský, kterého vystřídal
Jan Chmela. Byla to doba, kdy jsme provozovali vlastními silami vyvinutý informační systém a postupně
jsme vybavovali počítači a dataprojektory takřka
všechny učebny. Počet pořízených PC se vyšplhal
k 400 kusům. Zcela byla přebudována a vybavena
serverovna. Počítačová síť postavená na protokolu
Ethernet byla napojena optikou v rámci sdružení pro
rozvoj národní e-infrastruktury vysokých škol a akademie věd CESNET. Oddělení informačních technologií bylo přejmenováno na Ústav informačních
technologií a bylo podřízeno přímo děkanovi.
Třetí etapu pak zahájilo nasazení informačního
systému STAG pro celou
univerzitu. Úkolu v roli manažera se ujal PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D. ve spolupráci s UIT
a Ing. Andreou Valentíny, která
působí v roli rozvrháře a správce informačního systému dodnes společně s Ing. Alešem
Kachlíkem. Třetí etapa s sebou nesla i řadu personálních změn. Náš tým se rozšířil
o čerstvé absolventy fakulty
Ing. Lukáše Kubína a Ing. Jakuba Ježíška, který postupně
převzal roli hlavního správce

Od roku 2019 zavádíme integrovaný informační systém Masarykovy univerzity v Brně, budujeme edukační laboratoř, neustále obměňujeme
PC na učebnách, zajišťujeme co největší komfort
a support pedagogům i THP zaměstnancům. Začali
jsme před 30 lety s informačním systémem Masarykovy univerzity a jako by se kruh uzavřel - vrátili jsme
se k němu dnes, i když samozřejmě s úplně jinou
technologií a funkcemi.

Pokusil jsem se stručně zavzpomínat na uplynulá léta od mého nástupu na fakultu z pohledu IT,
zejména jsem se snažil vzpomenout na lidi, kteří
přes UIT prošli, protože nejen moderní technika, ale
hlavně profíci „IŤáci“ tvoří kvalitu služeb. Myslím si,
že i když se říká, že IT pracovníci mají svůj svět a svůj
IT jazyk, že se na OPF podařila spolupráce napříč
katedrami a odděleními. Zajímavá a podnětná byla
například spolupráce se „Sporťáky“. Zejména na lyžařské zájezdy po alpských sjezdovkách a na následné večerní „systémové“ diskuze vzpomínám rád.

Vzpomínky první vedoucí studijního
oddělení
Jedním z prvních útvarů vzniklým v rámci organizační struktury bylo studijní oddělení fakulty
(oddělení studia). Na počátku působila na tomto
oddělení jen jedna referentka a vedoucí oddělení.
Později bylo oddělení rozšířeno o další pracovní sílu.
Studijní oddělení svou činnost v letech 1990 - 1993
rozvíjelo pod vedením Ing. Haliny Starzycné2, kterou jsme požádali o zavzpomínání na počátky fungování studijního oddělení na fakultě.
2

uvedení akademických titulů udělených v daném období

„O tom, jakou jsem měla radost, že jsem mohla pracovat od roku 1990 na naší fakultě, jsem již psala.
Také o tom, že to nebyla katedra, kde jsem začala
svůj fakultní život, ale studijní oddělení. K tomu bych
se ještě ráda vrátila, i když musím připustit, že když
jsem si sedla k počítači, tak se mi některé myšlenky
zpočátku vybavovaly velmi pomalu.

Nyní se pohybujeme v čase COVIDu a snažíme
se poskytnout podporu při provozu různých technologií pro distanční vzdělávání a on-line komunikaci.
Věřím, že se život vrátí do normálních kolejí, protože není nad přímou komunikaci, lidský hlas, reakce
a humor.
S přáním, aby fakulta prožila dalších nejméně třikrát
třicet neméně úspěšných let.“
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.,
vedoucí Ústavu informačních technologií

2015 - 2020

sítě. Výrazně se podepsal na organizaci a řešení požadavků uživatelů Pavel Bačo, správce Helpdesku.
Společně s Ing. Lenkou Přečkovou dodali na UIT kus
zábavy a mnoho kulturních akcí.
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Rok 1990 pro mě představoval novou výzvu, a tou
byla OPF. Na své počátky na studijním oddělení
ráda vzpomínám. Nejprve jsme tam byly dvě, kromě mne ještě paní Marcela Turková. Později náš
malý tým posílila paní Jana Svobodová.
Na „pionýrské“ začátky fungovaní fakulty
se nedá zcela zapomenout, i když všechny
události si už člověk po té době nemůže úplně
vybavit. Třicet let je třicet let. Nezapomenu
na den, když mi pan docent Šustek, náš první děkan řekl, abych zajela do Brna a zjistila,
co všechno musíme udělat, abychom zahájili náš první semestr. Patřili jsme tehdy pod
brněnskou Masarykovou univerzitu. Paní z rektorátu, která mě do všeho zasvětila, byla velmi
milá a ochotná. Škoda, že si už nemohu vybavit
její jméno. I indexy studentů nám brněnská vysoká škola zapůjčila. Dnes už se nepoužívají.

┃ Šátek s logem univerzity předávaný absolventkám při
prvních slavnostních promocích, 1993

Zpočátku nám „velel“ pan docent Koliba, který ještě do loňského roku působil na fakultě
na Katedře informatiky a matematiky. Po něm
nastoupil pan docent Steiner, který už bohužel
není mezi námi. Kromě své proděkanské funkce působil dlouhodobě na Katedře společenských věd, která již dneska neexistuje, protože
se v rámci organizačních změn v roce 2014 začlenila do Katedry ekonomie a veřejné správy.
S oběma proděkany byla spolupráce skvělá.
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┃ doc. Steiner, tehdejší proděkan pro studium

Navštívili jsme tak například Rakousko, Itálii a Francii. Kolegyně zajistila vhodné ubytování, aby to nebylo finančně náročné. Jednou jsme spali v takovém
krásném klášteře v Rakousku ve měste Gratz. Nezamhouřili jsme vůbec oko, protože jsme celou noc
strávili s kytarou u bazénu. Prohlídka Benátek následující den tak byla trochu náročnější. Ve Francii jsme
využívali malé „hotelíky“ Formule 1. Vstup do pokojů na základě číselného kódu získaného na recepci
nepatřil k jednoduchým, pokud jsme si ho někde
založili. Recepce přes noc nebyla v provozu, takže
nemohla pomoci.

Společně jsme pracovali a také společně
jsme v 90. letech vyjížděli na zahraniční
cesty. Pracovní vztahy se mají utužovat,
že? Organizátorkou byla doktorka Věra
Lánská, která učila francouzštinu. Atmosféra prvních společných zájezdů byla neopakovatelná. Byli jsme vybaveni osmaženými řízky a měli k dispozici autobus.

Nakonec bych ráda fakultě popřála, aby se jí v budoucnosti dařilo po všech stránkách a také aby byl
o naše studijní programy velký zájem.“

┃ Ing. Starzyczná při promoci absolventů bakalářského studia, 1993

Závěrem bych souhlasila s názorem, že každá zkušenost je v životě dobrá. Do výukového procesu jsem
přešla až v roce 1993. Práce se studenty mě bavila, a to jak na studijním oddělení, tak i na katedře.
V posledních letech jsme připravili několik nových
studijních programů. Na Katedře podnikové ekonomiky a managementu nám schválil Národní akreditační úřad profesně orientovaný bakalářský studijní
program Marketing a Management v sociálních
službách a v přípravách akreditace dalších studijních programů pokračujeme.

doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu

2015 - 2020

┃ Harmonogram akademického roku 1991/1992

Vzpomínky se mi vybavují také na pana profesora Černohorského, rektora Slezské univerzity, který
k nám na oddělení přijížděl hlavně kvůli odvolání
proti nepřijetí ke studiu. Nesmírně pracovitý člověk.
Pečlivě jsme probrali každého studenta. Když byly
nějaké větší akce, které muselo studijní oddělení
zajistit, pomáhali nám kolegové z jiných oddělení.
Tato dobrá tradice se na fakultě dochovala dodnes,
protože, i když se studijní oddělení za ta léta personálně rozrostlo, přibylo také studentů a více práce,
které nikdy nebylo na studijním oddělení „málo.“
Je to srdce fakulty. Mohli jsme se spolehnout na paní
Waloszkovou, která pracovala hned vedle studijního
oddělení na pokladně. Ruku k dílu přiložila často
i paní Hudecová, která měla od začátku existence
fakulty na starosti podatelnu. Pak dlouhou dobu
působila jako referentka katedry. Letos o prázdninách fakultu opustila, aby si užila důchodu. Promoce, imatrikulace a další akce pomáhali zorganizovat
„tělocvikáři“ v čele s doktorem Helešicem.
Začátky existence fakulty byly náročné
a každá ruka byla dobrá. Naše nadšení
pro věc se bohužel prolínalo i s obavami
o naši existenci.
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Vzpomínky jedné z prvních
absolventek fakulty
Zájem o studium na karvinské fakultě byl od počátku velký, v porovnání s počty přijímaných studentů až desetinásobný. V prvním akademickém
roce 1990/1991 bylo ke studiu přijato celkem 301
studentů. Mezi přijatými uchazeči byla také Irena
Rašíková (provdaná Szarowská), která patří mezi
první absolventy karvinské fakulty. V roce 1995
úspěšně absolvovala magisterské studium v oboru
Ekonomika podnikání v obchodě a službách. Irenu
Szarowskou jsme požádali, aby zavzpomínala na
své studium na fakultě.
„S hrdostí se hlásím ke své Alma mater nejen proto, že jsem s ní spojila i velkou část svého profesního
života. Byli jsme prvními studenty na nově vzniklé
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, a právě proto bylo naše studium v mnohém výjimečné
a ojedinělé.
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Jako Karviňačka, která okolo bývalého sídla okresního výboru strany chodila a navštívila jej také u příležitosti Dne otevřených dveří v lednu 1990, jsem byla
ušetřena prvotního šoku z majestátnosti a modernosti budovy fakulty, který prožila většina uchazečů
již při přijímačkách. Ač šlo o novou, rodící se školu,
zájem o tříleté bakalářské studium byl enormní
a mnoho zájemců o studium nebylo uspokojeno

(tento trend byl patrný
i v několika dalších letech). Do prvního ročníku
prezenčního studia v říjnu nastoupilo 206, k dálkovému studiu
dalších 95 studentů. Přibližně polovina
byla z okolí a Moravskoslezského kraje, druhá
polovina ze zbytku Československa, resp. České a Slovenské Federativní Republiky. Všichni
jsme se stali studenty Obchodně podnikatelské fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
neboť Slezská univerzita v Opavě vznikla
až později, konkrétně 28. září 1991. Od akademického roku 1991/1992 jsme již byli studenty
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Slezské univerzity v Opavě. Teprve
nedávno

┃ Výuka doc. Godulové, 1990

┃ Výuka doc. Koliby, 1991

┃ Menza, 1991

Sametová revoluce nás zastihla v maturitním ročníku, a tak jsme my studenti měli v živé paměti prostředí soudruhů profesorů a soudružek učitelek, kdy
vlastní názor nebyl žádoucí či vítaný. Pro všechny
tedy byla velkou změnou atmosféra, která na fakultě vládla. Neobvyklé bylo nejen přátelské a takřka
rodinné prostředí (v 1. roce na fakultě působilo pouhých 20 interních vyučujících), ale zejména obrovský entuziasmus všech vyučujících a zaměstnanců.
Skuteční páni profesoři, docenti a docentky se nám
snažili předat co nejvíce svých znalostí a zkušeností
a k našemu překvapení nás mnozí (dovolím si zmínit alespoň prvního děkana pana docenta Šustka,
profesora Balhara či docentku Godulovou) oslovovali paní kolegyně, pane kolego a zajímal je náš
názor. Výuka sice nebyla povinná, ale většina z nás
chodila na přednášky i semináře poctivě a pravidelně. Důvod byl prozaický - bylo třeba si psát vlastní
poznámky, případně mít spolehlivého kolegu s čitelným písmem a zásobou kopíráků (copy centrum
bylo na fakultě zřízeno až později). Výklad probíhal
pouze ústně, základními pomůckami byla tabule, křída a meotar (zpětný dataprojektor). Skripta
na začátku studia k dispozici nebyla (až v navazujícím studiu se v knihovně objevila první skripta
darovaná ze spřátelených univerzit, zejména z Vysoké školy ekonomické a Masarykovy univerzity,
či od zahraničních návštěv), stejně jako dnes již

standardní prezentace a e-learningové studijní opory. Někteří vyučující, například profesor Polouček,
nám na přednáškách kladli záludné otázky a znalosti či neznalosti oceňovali červenými a černými
puntíky, ke kterým přihlíželi u zkoušek. Zde se tedy
projevovala nevýhoda komorního prostředí, kdy nás
znali všichni, od vyučujících až po kuchařky (fakulta
měla svoji kuchyni, jídlo bylo jako od maminky, takže
jsme do jídelny s oblibou chodili nejen na obědy, ale
i večeře).
Studium bylo oproti dnešku jiné i z hlediska organizace. Byli jsme rozděleni do studijních skupin
a v relativně neměnném složení absolvovali výuku
všech předmětů. Jelikož nejen studiem je student
živ a ve zdravém těle zdravý duch, mezi povinné
předměty patřil v prvním a druhém ročníku tělocvik a ve třeťáku sportovní kurz, který v některých
případech položil nejen základy pozitivního vztahu
ke sportu, ale i budoucích manželství.
Rozvrh byl pevně daný, na začátku semestru byl
v tištěné podobě zveřejněn na nástěnce u studijního
oddělení, žádná variabilita nebyla. Podobně probíhalo zapisování na zkoušky - na stejné nástěnce
se objevil papír a na principu „kdo dřív přijde, ten dřív
mele“ jsme bojovali o místa na nám vyhovujícím
termínu. Většina zkoušek byla podmíněna získáním
zápočtu a poté měla často kombinovanou formu,
tedy písemný test doplněný ústním zkoušením. Vše
s jedním opravným termínem, takže předměty jako
matematika, finance či cizí jazyky byly sítem, které třídilo naše řady a díky nimž nás k bakalářským

2015 - 2020

jsem zjistila, že mám podle indexu absolvováno studium na neexistující vysoké škole. Původní indexy
z 1. ročníku nám byly ponechány po celou dobu bakalářského i navazujícího studia.
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státnicím v akademickém roce 1992/1993 došla necelá polovina (142 z 301 prváků).

2015 - 2020

Fakulta vznikla na zelené louce a bylo by naivní
si myslet, že nová fakulta byla od počátku vybavena
například dostatečnou výpočetní technikou. Přesto jsme se v prvním ročníku seznamovali se záludnostmi programování prostřednictvím jazyků Karel
a Basic. V navazujícím studiu byl novinkou textový
editor T602, takže diplomovou práci už jsme neměli
psanou na stroji, ale vytisknutou z počítače. Dodnes
si také pamatuji na den, kdy jsme se byli v kanceláři docenta Koliby podívat na zázrak alias připojení
do americké knihovny po zavedení optického kabelu
na fakultu.

V době našeho absolutoria byl ve společnosti hlad
po znalostech a vědomostech z oblasti tržní ekonomiky, financí, marketingu či managementu, které jsme v průběhu studia získali. Navíc nás vyučující
průběžně vedli k zaměřenosti na praxi, kritickému
myšlení, asertivitě i nutnosti prodat sám sebe. I díky
tomu byla úspěšnost absolventů při vstupu na pracovní trh téměř stoprocentní. Z Karviné se přesunuli
do managementu bank, pojišťoven a jiných finančních institucí, strategických českých a slovenských
firem, mnozí začali podnikat.
Když jsme nastupovali na OPFku, nikdo nevěděl,
co od školy bez minulosti čekat. Nakonec se z toho
vyvinula prestižní záležitost. Snad jsme k dobrému

jménu fakulty trochu přispěli i my, první studenti
a absolventi.
Na svou Alma mater jsem se vrátila deset let po absolutoriu a na druhé straně katedry působím přes
15 let. S radostí pozoruji, že se OPF po turbulentním vývoji vrací zpět ke svým původním hodnotám
- otevřenosti, přátelskému prostředí, progresivnosti a ambicióznosti i důrazu na propojenost studia
s praxí a potřebami pracovního trhu.“
Ing. Irena Szarowská, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví

Vzpomínky první absolventky doktorského studia
Obchodně podnikatelská fakulta získala od roku
2004 akreditaci doktorského studijního programu
Ekonomika a management se studijním oborem
Podniková ekonomika a management, které uskutečňuje v prezenční a kombinované formě. Jejím
prvním absolventem se v roce 2007 stala Ing. Jarmila Šebestová3. Také ona zavzpomínala na své
studium na fakultě.
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„Být v něčem první zanechává celoživotní stopu.
Zvlášť, když na OPFce doktorské studium bylo úplnou
novinkou a v ročníku se vlastně sešla parta bývalých
3

uvedení akademických titulů udělených v daném období

spolužáků. Věděli jsme, že cílem studia je v nás nalézt potenciál vědce, ale na začátku každý z nás
o tom dost pochyboval. Stačilo pár výkladů hostujících profesorů a už jsme věděli, co jsme všechno
zapomněli, protože jsme to v předchozí praxi v podniku nepotřebovali a bohužel tady to zas potřebovat budeme. Nelze zapomenout na výklad profesora Soukupa, který jen kýval hlavou, proč ty „jeho“
jednoduché grafy z teorie firmy pořád nechápeme
a že se nám na konci hodiny křivky posouvají všemi
směry, takže už nevíme ani kam… nebo na poučky o teorii six sigma profesora Tošenovského, kdy

┃ První absolventi státní doktorské zkoušky, 2007

┃ Zasedání vědecké rady fakulty, 2019

jsme ani náhodou nemohli dát dohromady základní
předpoklady. O to víc nás bavily výklady docentky Březinové o metodologii vědy a její historky, jak
správně psát a vyjadřovat se ve světě vědy. Ano, nasmáli jsme se asi více než další skupiny po nás, možná jsme trochu nasazovali laťku, ale jak se ohlížím
zpět na své úspěšné kolegy, ta laťka už byla dávno
překonána a současná „doktorská mládež“ posouvá

další limity, a to je z mého pohledu jen dobře. Během
studia jsem musela skloubit práci na katedře, studium i péči o tehdy roční dceru. Nebyla to procházka
růžovým sadem, zvlášť, když bylo třeba absolvovat
i povinnou měsíční stáž. V té chvíli mi byla oporou
rodina, které tímto ještě jednou děkuji. Tím chci
říct, že není třeba se hned vzdávat, i když podmínky
nejsou úplně ideální. Ty nebudou nikdy. Prostě jen

Vzpomínky prvního absolventa
habilitačního řízení
Obchodně podnikatelské fakulta v Karviné získala právo konat habilitační řízení a udělovat
akademický titul docent v oboru Podniková ekonomika a management (PEM) v roce 2015. Velkou

zásluhu na tomto historickém počinu pro fakultu
měl tehdejší proděkan pro vědu a výzkum prof. Ing.
Karel Skokan, Ph.D. První habilitační řízení proběhlo ve čtvrtek 2. března 2017 na zasedání vědecké

Jako první absolvent přeji všem minulým i současným absolventům doktorského studia hodně štěstí
a spokojenosti, a hlavně hrdosti na to, čeho dosáhli,
protože jen my sami víme, jak obtížná cesta to byla
a těm budoucím přeji vytrvalost, buldočí povahu,
protože v kritických bodech se bude hodit. Toto přeji
nejen absolventům, ale i všem vyučujícím a školitelům, které jsem měla tu čest za doby svého studia
poznat, kteří svou práci dělali a dělají s láskou a pokorou sobě vlastní.“
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu

2015 - 2020

musíte věřit, že to dobře dopadne, když do toho vložíte to nejlepší ze sebe. Akorát, když se mi do něčeho
nechce, chybí mi „doslovný“ kopanec od paní Jindřišky (sekretářky doktorského studia), kterými nás
posouvala, abychom to nevzdávali.
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┃ Habilitační přednáška, 2017

┃ Prvního habilitačního řízení se zúčastnil také prof. Skokan,
který úspěšnému absolventovi gratuloval mezi prvními,
2017

rady a prvním uchazečem a úspěšným absolventem, který obhájil habilitační práci a získal titul docent, se stal RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.4 Také
Romana Šperku jsme požádali o vzpomínky spojené s jeho habilitačním řízením.
4

uvedení akademických titulů udělených v daném období

„Každý z habilitovaných docentov to pravdepodobne vidí trochu inak, ale môj príbeh, ktorý sa týka
habilitačného konania začal už pred desiatimi rokmi (2010), kedy som sa rozhodol prihlásiť do doktorského štúdia na OPF ako čerstvý absolvent našej fakulty v odbore Manažerská informatika. Toto
bolo najdôležitejšie rozhodnutie mojej budúcnosti
a týmto som sa zaviazal pôsobiť v akademickej sfére, aj keď som ešte presne netušil, čo ma čaká. Nasledujúci čas až do dnes som sa vždy riadil potrebami fakulty, ktoré boli vtedy celkom jasné - je nutné
vyučovať a garantovať atraktívne predmety a publikovať konkurencieschopné vedeckovýskumné
výsledky, ktoré sa vzťahujú k odboru PEM. A to nebolo vôbec jednoduché bez dobrého mentora. Počas doktorských štúdií ma viedol môj školiteľ doktor
Vymětal a spoločne sme prechádzali rôzne aspekty
akademického života a skúmali tematické možnosti pre výskum, v ktorých by som mal dosiahnuť
uspokojivé výsledky. To sa nakoniec podarilo a doktorské štúdium som zvládol za 2,5 roka (Podniková ekonomika a management, 2013, Ph.D.). Teraz
môžem konštatovať, že moje rozhodnutie venovať
sa interdisciplinárnemu výskumu podnikových procesov s využitím informatiky bolo správne. Dosahovať špičkové výsledky však vyžadovalo rozšíriť
si vzdelanie na Přírodovědecké fakultě Ostravské
univerzity v Ostravě (Informační systémy, 2011, nav.
mag. štúdium) a na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína filozofa v Nitre (Aplikovaná
informatika, 2013, rigorózne štúdium). V tomto
hektickom období začínalo byť jasné, že potreby
našej fakulty pokrývajú aj vedenie katedry (2015)

a ďalších úsekov (zahraničné styky, 2016). Neskôr
aj garantovanie študijných programov a vedenie
doktorandov, na čo bol však potrebný titul docent.
So získaním práva na organizáciu habilitačných konaní (2015) na našej fakulte bol môj ďalší krok celkom zrejmý.
K habilitačnému konaniu potrebuje každý účastník
splniť celú radu explicitných kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií najmä vo vedeckovýskumnej oblasti, s čím som nemal veľký problém. Najdôležitejšia požiadavka bola však v predloženej habilitačnej
práci, na ktorej som začal pracovať už v roku 2014
a dokončil som ju v lete 2016. Po pozitívnej spätnej
väzbe na jej rukopis od renomovaných kolegov, som
následne odovzdal prihlášku na habilitačné konanie
na naše Oddelenie vedy a výskumu. V habilitačnej
práci „Informačná podpora riadenia podnikových
procesov na operatívnej úrovni“ som zhrnul mnohoročný výskum, na ktorom som spolupracoval hlavne
s kolegami z estónskej University of Tartu a ostravskej Vysoké školy báňské. Bez programu Erasmus
a pravidelných každoročných pobytov v Estónsku
by sa mi to ťažko podarilo, pretože tam u profesora Dumasa som sa reálne naučil ako má výskum
na svetovej úrovni vypadať. Mimochodom profesor
Dumas je v súčasnosti riešiteľom najprestížnejšieho európskeho vedeckovýskumného projektu ERC,
v ktorom sa venuje riadeniu podnikových procesov
(2019). Keďže som bol úplne prvým žiadateľom
o habilitačné konanie na našej fakulte, moc som nevedel o tom, ako sa mám pripraviť a ako vôbec habilitačná prednáška a obhajoba má vypadať. V tomto

Ak by Vás zaujímalo, ako zmenilo habilitačné konanie môj pracovný život, tak výrazne. Na KPEM pôsobia aj dvaja doktorandi, ktorým som školiteľom
a v roku 2020 budú obhajovať svoje dizertačné
práce. Jeden z nich má už za sebou semester na University of Tartu. Pracujem v kolektíve aktívnych ľudí,
ktorým sa snažím pomôcť a poradiť najmä vo ve-

┃ Zakončení prvního úspěšného habilitačního řízení, 2017

deckovýskumnej činnosti, kariérnom raste, pri získavaní externých grantov apod. V súčasnosti som
garantom najväčšieho odboru PEM na našej fakulte,
rozbehli sme aj výuku v angličtine pre našich zahraničných študentov, pripravujeme nový študijný program v spolupráci s čínskymi partnerskými univerzitami a mnoho ďalšieho, z čoho môže naša fakulta
profitovať. Ocitol som sa aj vo fakultnej vedeckej
rade a už mám za sebou jeden posudok habilitačnej
práce - teda pohľad z druhej strany.

Ak by som mal na záver tohoto stručného príbehu
dať nejaké odporučenia ďalším žiadateľom o habilitačné konanie, možno aj z našej KPEM, tak nepodceňujte kvalitný výskum ideálne so zahraničným
partnerom, podávajte projektové žiadosti, nájdite
si mentora pre rôzne oblasti, neváhajte o tom diskutovať so svojim vedúcim, ale hlavne neprepadajte
stresu a panike.“
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu

2015 - 2020

ohľade mi poskytol neoceniteľnú pomoc môj ďalší
skúsený mentor profesor Skokan, na ktorého budem vždy spomínať s úsmevom. Štafetu po ňom
prebral docent Tvrdoň, ktorý ako prodekan pre
vedu a výskum mojej príprave venoval veľa voľného času. Spoločne sme všetky habilitačné podklady
pilovali, skúšali sme habilitačnú prednášku a obhajobu niekoľko krát v neskorých večerných hodinách
priamo v zasadačke na „mieste činu“, debatovali,
vylepšovali atď. S odstupom času musím oceniť
jeho kamarátsky prístup a starostlivosť o bezproblémový priebeh samotného konania pred vedeckou radou fakulty. Takisto musím zmieniť podporu
fakulty s dekanom profesorom Stavárkom na čele
a nemyslím len osobnú podporu, ale aj výborne vybavené pracovisko, výpočtovú techniku, software,
literatúru a informačné online zdroje. Na základe
mojich skúseností s návštevami a pobytmi na univerzitách po celom svete je úroveň našej fakulty
nadpriemerná. Nakoniec to teda pre mňa dopadlo
dobre, posudky boli pozitívne a odborná debata
pred vedeckou radou bola konštruktívna. Stres tam
takisto bol, ale dal sa zvládnuť, najmä keď som mal
už v minulosti úspešne za sebou obhajoby piatich
záverečných prací.

31

Dalších 5 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech a obrazech

UDÁLOSTI
V DATECH
Dalších 5 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech a obrazech

2015 - 2020

Události v datech
Poslední léta v životě fakulty byla obdobím
mnoha zajímavých událostí, které shrnujeme do následujícího historického přehledu,
který navazuje na publikaci k 25. výročí fakulty.

arrow-alt-circle-right 2015
calendar-check září

┃ Promo Week, 2015

Ve dnech 21. - 24. září 2015 proběhlo v prostorách fakulty třídenní setkání, tzv. Promo
Week, pro koordinátory a zástupce zahraničních vysokých škol s cílem představit fakultu, město Karviná a region jako vhodné
místo pro mobility a vědecko-výzkumnou
spolupráci.
Ve středu 30. září 2015 se uskutečnil první
ročník sportovní akce „Vyběhněte s děkanem“, kterého se zúčastnilo 90 běžců z řad
zaměstnanců, studentů fakulty a také běžců z širokého okolí.

┃ Vyběhněte s děkanem, 2015

calendar-check říjen

┃ Křest publikace fakulty, 2015

V úterý 6. října 2015 se na půdě fakulty konal Akademický den Slezské univerzity u příležitosti slavnostního zahájení nového akademického roku
2015/2016, ale také k oslavě 25. výročí vzniku Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.
Od října 2015 byla Akreditační komisí MŠMT fakultě udělena akreditace pro habilitační řízení
v oboru Podniková ekonomika a management,
a to na dobu 8 let. Fakulta se tak stala třetí součástí Slezské univerzity, která může konat habilitační
řízení a udělovat uchazečům titul docent.

calendar-check listopad
┃ Sraz absolventů, 2015

V pátek 13. listopadu 2015 se u příležitosti 25. výročí
vzniku Obchodně podnikatelské fakulty konal sraz
absolventů, na který zavítalo více než 800 účastníků.

2015 - 2020

┃ Akademický den Slezské univerzity, 2015

Od 1. října 2015 byl v souvislosti s klesajícím počtem
financovaných studentů a optimalizací objektů
zrušen veškerý provoz a výuka v budově na ulici Žižkova. Z daného objektu byla přestěhována
na hlavní budovu fakulty Katedra podnikové ekonomiky a managementu a výuka byla přesunuta
do učeben v hlavní budově a do objektu Na Vyhlídce.
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2015 - 2020

┃ Daruj krev s OPéeFkou, 2015

┃ Slavnostní otevření centra Business Gate, 2016

Ve středu 25. listopadu 2015 byla poprvé vyhlášena výzva „Daruj krev s OPéeFkou“, v jejímž rámci
se více jak 50 studentů spolu s pedagogy rozhodlo bezplatně darovat krev na Hematologicko-transfuzním oddělení Nemocnice s poliklinikou
v Karviné.

Karviná. Centrum se nachází v objektu na ulici
Poštovní v Karviné.

arrow-alt-circle-right 2016
calendar-check březen
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V pondělí 7. března 2016 proběhlo slavnostní zahájení činnosti coworkingového centra na podporu
podnikání Business Gate, na jehož vzniku se podílela fakulta ve spolupráci se statutárním městem

calendar-check září
Od září 2016 byla zájemcům o studium nabízena
možnost studovat v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Economics
and Management, studijním oboru Business Economics and Management, který je vyučován v angličtině.

calendar-check listopad
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 se v čítárně na hlavní budově fakulty uskutečnil 1. ročník prodejní výstavy zahraniční odborné literatury.

calendar-check prosinec

V prosinci 2016 byl dokončen proces prodeje budovy na ulici Žižkova a 12. ledna
2017 byl objekt předán novému majiteli.
┃ Předání ocenění profesoru Ramíkovi, 2016

┃ Účastníci International Week při prohlídce Karviné, 2017

┃ Slavnostní zahájení International Week, 2017

arrow-alt-circle-right 2017
calendar-check březen
Ve čtvrtek 2. března 2017 proběhlo na zasedání vědecké rady fakulty první úspěšně ukončené habilitační řízení. Prvním uchazečem a úspěšným absolventem, který obhájil habilitační práci a získal titul
docent, se stal RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

calendar-check květen
Ve dnech 2. - 5. května 2017 se uskutečnil prémiový ročník mezinárodního setkání se zahraničními
partnery, tzv. International Week. V průběhu týdne
proběhla řada jednání zaměřených na pokračování

2015 - 2020

┃ Předání ocenění Miroslavě Snopkové, 2016

V pátek 2. prosince 2016 byly poprvé předány ceny děkana v kategorii akademický
a neakademický pracovník, a to v rámci
ankety o zaměstnance roku, která byla
vyhlášena na jaře 2016. Zaměstnanci
mohli prostřednictvím anketního lístku
navrhnout svého kandidáta v každé kategorii. Prvními oceněnými byli prof. RNDr.
Jaroslav Ramík, CSc. v kategorii akademických pracovníků a Miroslava Snopková v kategorii neakademických pracovníků.
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2015 - 2020

a rozvoj vzájemné spolupráce, uskutečnila se řada
přednášek zahraničních vyučujících apod.
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Ve dnech 4. - 5. května 2017 se uskutečnil první
ročník mezinárodní vědecké konference Decision
making for Small and Medium-Sized Enterprises
(DEMSME), jejímž organizátorem byla Katedra
podnikové ekonomiky a managementu a Katedra
informatiky a matematiky.

┃ Setkání s partnery v rámci International Week, 2017

┃ Konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, 2017

┃ Konference DEMSME, 2017

calendar-check červen
Od června 2017 byl zaveden nový systém administrace a řízení odborných praxí prostřednictvím aplikace Praktikon.

calendar-check listopad
Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se uskutečnil desátý
ročník konference pro doktorandy a mladé vědecké
pracovníky, poprvé však ve zcela novém formátu.
Nová platforma nabídla doktorandům a mladým
vědeckým pracovníkům prostor nejen pro sdílení
svých dosavadních vědecko-výzkumných zkušeností, ale i pro další aktivity, které mají přímou souvislost s vědecko-výzkumnou činností.

2015 - 2020

Ve dnech 6. - 10. listopadu byl na fakultě uspořádán
u příležitosti 30. výročí vzniku programu Erasmus
tzv. Erasmus Week. Pro studenty a také zahraniční studenty pobývající na fakultě byla připravena
řada akcí, přednášek, soutěží, exkurzí apod.

arrow-alt-circle-right 2018
calendar-check únor
Ve středu 14. února 2018 bylo slavnostně otevřeno
komunitní centrum Archa v Karviné. Tento projekt
byl první formou spolupráce mezi fakultou a společností Residomo, s.r.o. (nyní Heimstaden, s.r.o.).
Projekt Archa umožňuje vybraným studentům vykonávat odbornou praxi zabezpečením programu
v komunitním centru.

┃ Erasmus Week, exkurze do pivovaru, 2017

┃ Podpis smlouvy o spolupráci, 2018

┃ Slavnostní otevření komunitního centra Archa, 2018

┃ Global Village, 2017
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calendar-check květen

Na počátku dubna 2018 se konala první organizovaná návštěva dětí ze základní školy, a to žáků
2. třídy z Mendelovy základní školy v Karviné v doprovodu paní učitelky. Pro děti byl připraven bohatý dopolední program, který obsahoval prohlídku
fakulty, vědomostní soutěž o ceny apod.

Ve dnech 14. - 16. května 2018 se uskutečnil první
ročník akce Týden podnikavosti, který nahradil dřívější formát kariérních dnů, jehož cílem je inspirovat studenty k podnikavosti a podnikání. Na akci
vystoupili podnikatelé a firmy, kteří studentům
představili své podnikatelské příběhy a realizovali
další doprovodné aktivity.

┃ Návštěva žáků ze základní školy, 2018

┃ Týden podnikavosti, 2018

2015 - 2020

calendar-check duben
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31. května 2018 byl dokončen prodej objektu bývalé polské základní školy na třídě Osvobození.

V pátek 19. října 2018 byla na fakultě poprvé zahájena výuka dvouletého mezinárodně uznávaného
kurzu Master of Business Administration (MBA),
kterého se účastnilo 6 posluchačů.
V říjnu 2018 členové vedení fakulty uskutečnili
návštěvu tří univerzit v Číně (Dongguan University of Technology, Lanzhou University of Finance and Economics, Shanxi University of Finance
and Economics). Byly dohodnuty konkrétní formy
spolupráce a připravena k podpisu memoranda
o spolupráci a dílčí aktivity týkající se zapojení

┃ Badmintonový turnaj, 2018

calendar-check listopad
V pondělí 5. listopadu 2018 se ve sportovní hale
STaRS Karviná uskutečnilo první sportovní odpoledne pro zaměstnance fakulty. Zájemci měli možnost zapojit se do badmintonového miniturnaje
o zajímavé ceny, zahrát si ping pong nebo si zacvičit pilates apod. Prvními vítězi badmintonového
miniturnaje se stala dvojice PaedDr. Jiří Helešic,
Ph.D. a Přemysl Bodský.

┃ Návtěva univerzit v Číně, 2018

2015 - 2020

calendar-check říjen

do výuky, vzájemné výměny vyučujících na několikaměsíční pobyty spojené s výukou konkrétního
kreditového předmětu a vědeckou spolupráci.

┃ Sportovní odpoledne zaměstnanců OPF, 2018
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2015 - 2020

┃ Nové vedení fakulty, 2019

arrow-alt-circle-right 2019
calendar-check březen
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Od 1. března 2019 byl po opětovném zvolení jmenován do funkce děkana prof. Ing. Daniel Stavárek,
Ph.D. Proděkanem pro studijní a sociální záležitosti a statutárním zástupcem děkana byl jmenován doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkanem
pro zahraniční styky byl jmenován doc. RNDr. Ing.
Roman Šperka, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň. Ph.D. a proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Marian
Lebiedzik, Ph.D.

┃ Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného malého sálu, 2019

V březnu 2019 byl na fakultě vyhlášen první ročník ankety o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty. Do ankety se zapojilo celkem 299 hlasujících.
Nejoblíbenějším pedagogem fakulty v roce 2019
se stal Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Ve středu 22. května 2019 proběhlo slavnostní otevření edukační laboratoře a nově zrekonstruovaného malého sálu. Jejich výstavba a rekonstrukce
byly zahájeny v roce 2017 v rámci projektu „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě
- výukové sály“ a projektu „Modernizace výukové
infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení“.
┃ Slavnostní otevření edukační laboratoře, 2019

calendar-check září

2015 - 2020

V září 2019 byl nahrazen původní informační systém STAG novým integrovaným informačním systémem, který vyvíjí a spravuje Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Jeho zavádění
započalo na univerzitě v únoru 2019. V systému
je integrována řada agend, včetně spisové služby
či elektronického podepisování.

calendar-check listopad
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce
uspořádala Obchodně podnikatelská fakulta ve spolupráci se Státním okresním
archivem Karviná výstavu pod názvem
„Listopad 89 - počátek vysokého školství
v Karviné“. Vernisáž výstavy se uskutečnila 15. listopadu 2019 v prostorách foyer
hlavní budovy fakulty.
V rámci oslav 10. výročí působení univerzitní knihovny v nově zrekonstruovaných
prostorách proběhla v roce 2019 řada
akcí, které byly završeny oslavou 20. listopadu 2019 v prostorách knihovny. Na počátku oslavy byl před knihovnou vysazen
knihovnický strom „Sakura ozdobná“.

┃ Vernisáž výstavy „Listopad 89 - počátek VŠ v Karviné“, 2019

┃ Oslava 10. výročí knihovny, 2019
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calendar-check prosinec
Od prosince 2019 byla
zahájena nová reklamní kampaň „Nebuď
krabice“. Vizuálním pojítkem kampaně je krabice, která představuje
omezený přínos tradičního teoretického studia. Hlavním sdělením
je, že studium na Obchodně podnikatelské
fakultě má větší přidanou hodnotu a je charakteristické vysokou
mírou propojení s praxí.

arrow-alt-circle-right
2020
calendar-check březen
Od 11. března 2020
byla
v
důsledku

koronavirové pandemie na fakultě zrušena prezenční forma výuky. Po dobu zrušení výuky se plně
přešlo na distanční formu studia. Také porady vedení, jednotlivých kateder a oddělení a další jednání probíhaly v tomto období online formou. V důsledku nepříznivého vývoje pandemie již nebyla
klasická forma výuky v letním semestru obnovena.

calendar-check květen
V květnu 2020 byla dokončena rekonstrukce velkého sálu fakulty, jednalo se o druhou etapu projektu s názvem „Modernizace výukové infrastruktury
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské
univerzity v Opavě - výukové sály“. Předmětem
modernizace byla výměna posluchárenského sezení se stoly, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů
či akustického podhledu a stínění oken. Dále byla
vyměněna osvětlení a původní vybavení bylo nahrazeno moderním zařízením, včetně audiovizuální
techniky.

┃ Prezentace kampaně na Dni otevřených dveří, 2020

┃ Porada katedry online, 2020

calendar-check červen
K 30. červnu 2020 se rozhodl ukončit své působení
ve funkci proděkana pro vědu a výzkum doc. Mgr.
Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. S účinností od 1. července
2020 byla do funkce proděkana pro vědu a výzkum
jmenována doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

┃ Předání jmenovacího dekretu doc. Palečkové, 2020

calendar-check září

V týdnu od 29. září do 4. října měli zájemci možnost
se zapojit do 6. ročníku sportovní akce „Vyběhněte
s děkanem“. Tento ročník se z důvodu nepříznivého vývoje pandemie Covid-19 přesunul z tradiční
do virtuální formy.
┃ Profesní centrum Na Vyhlídce, 2020

┃ Profesní centrum Na Vyhlídce, 2020

calendar-check říjen
Na počátku října byla v prostorách foyer zpřístupněna výstava mapující 30. výročí založení karvinské fakulty. Zájemci si až do ledna 2021 mají možnost prohlédnout vznik a vývoj fakulty zachycený
na 16 bannerech. Výstava je doplněna speciálním
vydáním fakultního časopisu.

2015 - 2020

Od září 2020 je k dispozici studentům nově vybudované multifunkční profesní centrum v areálu
Na Vyhlídce, které je připraveno pro výuku studijního programu Cestovní ruch a turismus. Investice byla částečně hrazena ze zdrojů MŠMT ČR,
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prostředků Moravskoslezského kraje a fakultních
zdrojů.
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ORGÁNY
FAKULTY
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2015 - 2020

Orgány fakulty
Vedení fakulty
Děkan:
┃ prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (od 1. 3. 2015)
┃ doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. (do 28. 2. 2015)
Proděkan pro studijní a sociální záležitosti:
┃ doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (od 1. 3. 2015)

┃ doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
(do 28. 2. 2015)
Proděkan pro vědu a výzkum:
┃ doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (od 1. 7. 2020)
┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
(od 1. 2. 2016)

┃ prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
(od 1. 3. 2015)
┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
(do 28. 2. 2015)
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy:
┃ doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční styky:
┃ doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
(od 1. 2. 2016)
┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
(od 1. 3. 2015)
┃ prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
(do 28. 2. 2015)
Tajemnice:
┃ Ing. Dagmar Kloknerová (od 1. 12. 2020)
┃ Ing. Miroslava Šromková (do 30. 11. 2020)
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┃ Výjezdní porada vedení fakulty, 2018

Činnost fakulty pohledem děkana
2014 - 2015. Po zajištění finanční stability mohla
fakulta vstoupit do současné fáze svého vývoje,
která je charakteristická snahou odlišit se od standardních fakult ekonomického zaměření, zdůraznit
intenzivní napojení na praxi, prvotřídní servis studentům a přátelskou atmosféru.
Za posledních šest let se v tomto ohledu podařilo
uskutečnit celou řadu kroků. Ve spolupráci se statutárním městem Karviná jsme vymysleli a otevřeli Business Gate. Jedná se o centrum na podporu
podnikání, které kromě poradenských služeb a coworkingu nabízí celou řadu aktivit, kterými studenti
fakulty získávají praktické dovednosti a podporuje
se jejich podnikatelský duch a zájem o podnikání.
Využili jsme rovněž možností nového vysokoškolského zákona a získali akreditace na několik profesně zaměřených studijních programů, do
jejichž výuky jsou ve zvýšené míře zapojeni odborníci z praxe, studenti
mají více praktických předmětů a musí absolvovat delší
odbornou praxi. K takovým
studijním programům patří
Cestovní ruch a turismus,
Marketing, Finance a účetnictví nebo Management
v sociálních službách. V procesu akreditace pak jsou Digitální business nebo Mezinárodní

2015 - 2020

Každé kulaté výročí nám dává příležitost ohlédnout se zpět a zrekapitulovat, co se povedlo a na
čem je třeba ještě pracovat. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné oslavila 30 let své existence,
během které prošla několika základními vývojovými etapami. Po vzniku fakulty nastalo velmi hektické období, ve kterém bylo nutné zajistit výuku,
dostatečné zázemí pro studenty i zaměstnance,
nastavit všechny potřebné procesy. Toto období
bylo charakteristické mimořádným pracovním nasazením, ale také ohromnou chutí všech přispět
k budování nové fakulty a univerzity. Následovala etapa, během níž se postupně zvyšoval počet
studentů i pedagogů. Důraz byl kladen na zkvalitňování služeb knihovny, kolejí nebo počítačového
vybavení učeben. Studentům se otevřela možnost
studijních pobytů v zahraničí nebo odborných stáží ve firmách. Dále fakulta prošla obdobím
prudké expanze, která reagovala na
populační vývoj a zvýšenou poptávku po kombinované formě
studia. Počet studentů fakulty
překročil čtyři tisíce a výuka
se realizovala ve čtyřech různých objektech. Následovalo skromnější období, které
bylo spojeno i s razantními
restrukturalizačními opatřeními v personální i provozní
oblasti uskutečněnými v letech
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┃ Předávání jmenovacího dekretu prof. Skokanovi, 2015

┃ Předávání jmenovacího dekretu doc. Tvrdoňovi, 2019

┃ Předávání jmenovacího dekretu doc. Suchánkovi, 2019

obchod a ve fázi příprav zcela revoluční program
Inovativní podnikání. Nejen s rozvojem profesních
studijních programů byly spojeny investice do modernizace výukových prostor fakulty. Úspěšně jsme
se ucházeli o dotace Evropské unie i Ministerstva
školství a kompletně zrekonstruovali velký a malý
sál, vybudovali edukační laboratoř a profesní centrum cestovního ruchu a moderní technikou a nábytkem vybavili téměř všechny učebny na fakultě.
Pyšnit se můžeme také jednou z nejmodernějších
vysokoškolských knihoven a kolejemi.

Finance and Economics vyústila ve velmi vydařené výměnné pobyty studentů i vyučujících. Ačkoliv
epidemie Covid-19 veškeré aktivity mezinárodní
spolupráce téměř zastavila, budeme i nadále usilovat o to, aby se naše fakulta stala atraktivním
místem pro zahraniční studenty. Rozvoj profesních
studijních programů a výuky v angličtině bychom
rádi podpořili i výstavbou nového Centra profesních a mezinárodních studií v blízkosti hlavní budovy fakulty.

klientelu. Velmi dobře tak funguje transfer odborných znalostí do praxe.

Velmi intenzivně se v posledních letech rozvíjela
také mezinárodní spolupráce. Úspěšně jsme zahájili výuku navazujícího magisterského programu
kompletně vyučovaného v angličtině. V roce 2020
jsme mohli poblahopřát již jeho prvním úspěšným
absolventům z Indie. Kromě standardní spolupráce v rámci programu Erasmus+ fakulta uzavřela dohody o partnerství s univerzitami v USA
i Číně. Zejména spolupráce se Shanxi University of

Je potěšující, že odborná erudice fakulty se projevuje také v prohlubující se spolupráci s firemním
sektorem a státní správou a samosprávou. Pracovníci fakulty velmi úspěšně řešili několik úkolů pro
města a obce nebo krajský úřad. Jednalo se o zpracování strategických dokumentů, ekonomické
i sociologické analýzy nebo vytvoření analytických
nástrojů pro finanční řízení municipalit nebo správu
podnikatelských prostor. Smluvní výzkum a řešení
konkrétních zadání fakulta zpracovává i pro firemní

Jsem přesvědčen, že fakulta v posledních letech
udělala ve svém vývoji velký pokrok a je na dobré
cestě posílit svou pozici na poli vysokoškolského
ekonomického vzdělávání, kde panuje silná konkurence veřejných i soukromých vysokých škol.
I nadále budeme studentům nabízet maximum
příležitostí pro jejich osobní rozvoj a budeme se
snažit, aby z nich nebyly jen krabice plné teorie. Absolventi, kteří jsou na pracovním trhu žádáni nebo
se pustí do vlastního podnikání, budou pro fakultu
největším dárkem nejen k 30. výročí. Fakultě, všem
jejím zaměstnancům, studentům, absolventům
i přátelům přeji krásné 30. narozeniny.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan

Akademický senát fakulty
┃ Dr. Ing. Ingrid Majerová (od 27. 3. 2019)
┃ Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
(11. 6. 2015 - 22. 1. 2019)
┃ doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
(14. 1. 2015 - 10. 6. 2015)
┃ Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (do 13. 1. 2015)
Místopředseda:
┃ Ing. Petra Chmielová (od 30. 9. 2015)
┃ Ing. Jana Šimáková (4. 3. 2015 - 15. 6. 2015)
┃ Ing. Radim Řihák (do 28. 2. 2015)
Tajemník:		
┃ Ing. Tomáš Verner (od 10. 1. 2018)
┃ Ing. Miroslav Kuric (14. 1. 2015 - 23. 11. 2017)
┃ Bc. Tomáš Činčala (do 13. 1. 2015)
Zaměstnanecká komora:
┃ Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
(do 13. 1. 2015, 1. 9. 2015 - 29. 6. 2020)
┃ Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. (od 14. 1. 2015)
┃ RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
┃ Mgr. Monika Chobotová, Ph.D. (do 31. 8. 2015)
┃ Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D. (do 22. 1. 2019)
┃ Ing. Lukáš Macura (14. 1. 2015 - 9. 1. 2018)

┃ Ing. Tomáš Verner
┃ doc. Ing. Pavla Klepková
Vodová, Ph.D.
(do 9. 1. 2018)
┃ Dr. Ing. Ingrid Majerová
(od 10. 1. 2018)
┃ Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
(od 10. 1. 2018)
┃ Ing. Kamila Turečková,
Ph.D. (od 27. 3. 2019)
Studentská komora:
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃

┃ Společné foto členů akademického senátu, 2015

Bc. Jana Brtáňová (do 14. 6. 2017)
Bc. Zuzana Cibuľová (do 13. 6. 2016)
Ing. Petra Chmielová (14. 1. 2015)
Bc. Gabriela Dziadková (do 12. 6. 2017)
Ing. Miroslav Kuric (do 23. 11. 2017)
Ing. Martin Nikorjak (16. 6. 2015 - 13. 10. 2016)
Ing. Radim Řihák (do 28. 2. 2015)
Ing. Markéta Šeligová (1. 3. 2015 - 9. 1. 2018)
Ing. Jana Šimáková (do 15. 6. 2015)
Ing. Jaroslav Škrabal
(1. 10. 2016 - 9. 1. 2018, od 25. 9. 2019)
Ing. Radka Bauerová (10. 1. 2018 - 7. 9. 2020)
Ing. Veronika Braciníková
(10. 1. 2018 - 7. 9. 2020)
Ing. Tomáš Pražák (10. 1. 2018 - 15. 8. 2019)
Ing. Nicole Škuláňová (od 23. 9. 2020)
┃ Zasedání akademického senátu, 2015

2015 - 2020

Předseda:		
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Z činnosti akademického
senátu
Akademický senát, který se skládá ze sedmi akademiků a čtyř studentů Obchodně podnikatelské
fakulty, patří spolu s vedením fakulty a vědeckou
radou k jejím nejdůležitějším orgánům. Senát rozhoduje o podstatných záležitostech, jako je schvalování rozpočtu, výročních zpráv, podmínek přijímacího řízení, zásad pro přiznání prospěchových
stipendií, jednacího řádu vědecké rady fakulty, či
disciplinárního řádu. Dále bere na vědomí strategické záměry, akreditační materiály, organizační
řády fakulty nebo harmonogramy vzdělávací činnosti, či zajišťuje volby jak do senátu fakultního, tak
zástupců fakulty do senátu univerzitního. Jednání
senátu probíhají každý měsíc, jsou veřejná (kromě
procesů voleb) a mohou se jich účastnit všichni členové akademické obce, tedy jak pedagogové, tak
studenti univerzity.
Jednou z nejdůležitějších činností senátu je bezesporu
volba „hlavy“ fakulty, kterým je děkan. Začátkem
roku 2019 končilo volební
období stávajícího děkana profesora Daniela Stavárka, který v roce 2015
nahradil
odstoupivšího
docenta Pavla Tuleju, jenž

┃ Zasedání akademického senátu, 2018

se stal rektorem Slezské univerzity. Akademický senát tedy koncem roku 2018 opět volil, a i pro druhé
funkční období byl téměř dvoutřetinovou většinou
hlasů zvolen profesor Stavárek.

Slezské univerzity v Opavě. Následná návazná jednání o schvalování rozpočtů nebyla snadná a vyžadovala velkou míru negociace všech zainteresovaných stran v rámci celé univerzity.

V posledních šesti letech jednání senátu významně
ovlivnilo přijetí novely Zákona o vysokých školách,
na jejímž základě fakultní senát schvaloval dva
nově rozdělené důležité dokumenty - Jednací řád
akademického senátu a Volební řád akademického senátu, a také změny Statutu fakulty, který je
v podstatě její zakládací listinou. Neméně důležité
bylo zavedení nové Metodiky financování vysokých
škol (2017+), která významně ovlivnila výši a rozdělování finančních prostředků na jednotlivé součásti

Všem, kteří dobrovolně věnují svůj čas studiu potřebných dokumentů a přispívají k tomu, že se
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné stal rovnocenným partnerem všech důležitých rozhodovacích procesů fakulty, tak patří velké poděkování.
Dr. Ing. Ingrid Majerová,
předsedkyně akademického senátu fakulty

Studentská komora akademického senátu je tvořena čtyřmi studenty. Studenti fakulty si do studentské komory senátu volí své zástupce, kteří mají
rovnocenné postavení jako akademičtí pracovníci.
V akademickém senátu jsou zřízeny i pracovní komise, a to komise pro studijní a sociální záležitosti, komise pro hospodářské záležitosti a komise
pro legislativní a organizační záležitosti. V každé
z těchto komisí jsou zastoupeni i členové ze studentské komory. Činností daných komisí je především projednávání patřičných dokumentů, které
jsou určeny do jejich oblastí. Zástupci komisí zřizují
i schůzky, které jsou určeny k debatám v rámci aktuálních záležitostí.

┃ Volby do akademického senátu, 2017

2015 - 2020

Z činnosti studentské
komory

V roce 2020 musel akademický senát řešit záležitosti většinou online
formou, protože epidemická opatření se
nevyhnula ani senátu.
S blížícími se podzimními volbami vznikla jedna
nelehká otázka, a to jak
zabezpečit volby na fakultě
do komory akademických pracovníků a studentské komory. Volby
bylo možné zajistit přes nový informační systém,
kde založení voleb nebylo nejsložitější. Důležité
je především poukázat na situaci, která předcházela tomu, než bylo možné hlasovat na fakultě
do senátu elektronicky. Systém elektronické volby umožňoval, ale ve vnitřních předpisech tato
zmínka o možnosti hlasovat elektronicky nebyla
implementována. Zástupci fakultního senátu, jak
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┃ Zasedání akademického senátu, 2018
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┃ Online zasedání akademického senátu, 2020

akademických pracovníků, tak studentské
komory věděli, že musí do podzimních voleb
zajistit, aby v daném dokumentu byla uvedena možnost o hlasování elektronickým
způsobem, protože na konci kalendářního
roku končilo funkční období stávajícího senátu. Zástupci komise pro legislativní a organizační záležitosti připravili změnu vnitřního předpisu, kde byla uvedena změna
a možnost hlasování do senátu elektronicky
pomocí počítačové sítě. Daná změna byla
následně předána fakultnímu senátu, který rozhodl o jejím schválení a následně byl
dokument projednán na univerzitním senátu. Uvedená změna o možnosti způsobu
hlasování do fakultního senátu elektronicky
patří mezi důležitý milník, který bude ku prospěchu dalším fakultním volbám v dalších
letech.

┃ Zasedání akademického senátu, 2018

Zástupci ve studentské komoře patřili a vždy budou patřit mezi důležité osoby ve fakultním senátu. Senátoři za studentskou komoru přinášejí nové
poznatky z pohledů studentů na fakultě, různé připomínky, popřípadě nápady na zlepšení. Neodmyslitelnou činností studentských senátorů je jejich
zapojení do práce senátních komisí, které již byly
zmíněny, a dále do práce volebních komisí. Proto
bych chtěl touto cestou poděkovat všem bývalým
senátorům za studentskou komoru za jejich práci,
volný čas a obětavost, kterou věnovali fakultnímu
senátu od jejího založení. Dále bych chtěl vyzvat
potencionální kandidáty do studentské komory,
aby využili tuto možnost a při nejbližších volbách
kandidovali za studentskou komoru. Otevře se
Vám nový pohled na fakultu, kde se stáváte rovnocennými partnery s pracovníky za akademickou
komoru.
Ing. Jaroslav Škrabal,
člen studentské komory

Vědecká rada
Předseda:
┃ prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan
Místopředseda:
┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan
pro zahraniční styky
Tajemník:
┃ prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., proděkan
pro vědu a výzkum (do 31. 12. 2015)

┃ Zasedání vědecké rady, 2016

Interní členové:
┃ Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
prorektor Slezské univerzity v Opavě
┃ doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví
┃ doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví
┃ doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.,
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí
Katedry ekonomie a veřejné správy
┃ prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.,
Katedra informatiky a matematiky
┃ doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D., Katedra

┃

┃

┃
┃

cestovního ruchu a volnočasových aktivit
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu (1. 1. 2016 - 31. 8. 2016)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.,
proděkan pro studijní a sociální záležitosti,
vedoucí Katedry informatiky a matematiky
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Katedra
podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.,
rektor Slezské univerzity v Opavě

2015 - 2020

Složení vědecké rady od března 2015 do února 2019
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Externí členové:

2015 - 2020

┃ prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.,
Ústav ekonomie, Provozně ekonomická
fakulta, Mendelova univerzita v Brně
┃ Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D.,
generální ředitel, ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s. (do roku 2017), European
Investment Providers
┃ prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA,
Ústav managementu, Fakulta podnikatelská,
Vysoké učení technické v Brně
┃ Ing. Daniel Morys, MBA,
generální ředitel, ČEZ Energetické služby
s.r.o., Ostrava (do roku 2017), generální ředitel
Dopravního podniku Ostrava, a.s.
┃ doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.,
děkanka, Fakulta ekonomicko-správní,
Univerzita Pardubice
┃ prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka, Mendelova univerzita v Brně
┃ doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, děkan,
Ekonomická fakulta, ZČU v Plzni
┃ prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.,
Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta,
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
┃ doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.,
proděkan Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
┃ PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA,
generální manažer oddělení lidských zdrojů,
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.,
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┃

┃
┃
┃

┃
┃

┃

Nošovice (do roku 2016), generální ředitel
Letiště Ostrava, a.s. Mošnov
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.,
děkan, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Barbara Řimánková, ředitelka pobočky
pro korporátní klientelu, ČSOB, a.s., Ostrava
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA,
ředitel, Česká národní banka Ostrava
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.,
vedoucí Katedry podnikového a evropského
práva, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká
škola ekonomická v Praze
Ing. Jakub Weimann, generální ředitel, BONATRANS GROUP a.s., Bohumín
doc. Ing. Emília Zimková, PhD.,
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela
v Banské Bystrici
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.,
děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

┃ Zasedání vědecké rady, 2015

┃ Zasedání vědecké rady, 2017

Složení vědecké rady od března 2019
┃ prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan

┃

Tajemník:

┃

┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan
pro vědu a výzkum (do 30. 6. 2020)
┃ doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., proděkanka
pro vědu a výzkum (od 1. 7. 2020)

┃

Interní členové:
┃ doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.,
prorektor Slezské univerzity v Opavě
┃ doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví
┃ doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví
┃ doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.,
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí
Katedry ekonomie a veřejné správy
┃ doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.,
vedoucí Katedry cestovního ruchu
a volnočasových aktivit
┃ prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.,
Katedra informatiky a matematiky
┃ doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví
┃ doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Katedra

┃

podnikové ekonomiky a managementu
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.,
proděkan pro studijní a sociální záležitosti,
vedoucí Katedry informatiky a matematiky
doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Katedra
podnikové ekonomiky a managementu
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky, vedoucí Katedry
podnikové ekonomiky a managementu
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Katedra
ekonomie a veřejné správy (od 1. 7. 2020)

Externí členové:
┃ Ing. René Fabik, generální ředitel,
ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.
┃ prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.,
Ústav ekonomie, Provozně ekonomická
fakulta, Mendelova univerzita v Brně
┃ doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., kvestor,
Paneurópska vysoká škola n.o., Bratislava
(do roku 2018), rektor Vysoké školy podnikání
a práva
┃ doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.,
Ústav podnikové ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita
Pardubice
┃ prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Katedra ekonomie a kvantitativních metod, Fakulta ekono-
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┃
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┃

┃

┃
┃

┃
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mická, Západočeská univerzita v Plzni
prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.,
Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.,
proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci
s praxí, Fakulta managementu a ekonomiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, statutární město Karviná
Ing. Barbara Řimánková,
ředitelka pobočky pro korporátní klientelu,
ČSOB, a.s., Ostrava (do 19. 2. 2020)
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA,
ředitel, Česká národní banka Ostrava
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
Katedra financí a účetnictví, Škoda Auto
Vysoká škola, Mladá Boleslav
Mgr. Zbyněk Šolc, Česká spořitelna, a.s., ředitel Regionálního korporátního centra v Ostravě (od 29. 4. 2020)
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Ostrava
prof. Ing. Josef Vodák, PhD., Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci

┃ Zasedání vědecké rady, 2019

┃ První online zasedání vědecké rady, 2020

Z činnosti vědecké rady
2015 získala fakulta díky úsilí
prof. Skokana akreditaci
k habilitačnímu
řízení v oboru
Podniková ekonomika a management. A právě právo
jmenovat docenty patří
mezi nejvyšší práva, jež může fakulta v ČR získat. O to náročnější proces se ale jedná - uchazeč o jmenování docentem musí nejprve
podat děkanovi žádost o zahájení habilitačního
řízení doplněnou kromě samotné habilitační práce
také o všechny požadované podklady (například
CV, seznam publikační a projektové činnosti, dosavadní pedagogická činnost). Vědecká rada vstupuje poprvé do tohoto procesu při jmenování habilitační komise, přičemž jednotlivé členy schvaluje
v rámci tajného hlasování. Znovu se pak vrací do
procesu při samotném řízení před vědeckou radou,
kterému předchází několik jednání komise, vypracování posudků na habilitační práci a stanoviska
komise. Samotné řízení pak mnohdy představuje
hlavní náplň daného zasedání vědecké rady, kdy
uchazeč nejprve přednese habilitační přednášku
a následně obhajuje svoji habilitační práci. Každý
člen vědecké rady má právo se v rámci veřejné či
neveřejné rozpravy vyjádřit či se uchazeče dotázat.

2015 - 2020

Vědecká rada patří společně s vedením fakulty
a akademickým senátem mezi nejdůležitější orgány
fakulty. S lehkou nadsázkou by ji šlo přirovnat k pomyslnému „hlídacímu psovi“ pro oblasti vzdělávání
a tvůrčí činnosti, což v praxi znamená, že vědecká
rada projednává a v mnoha oblastech i hlasuje
o návrzích předložených děkanem a spolupodílí se
tak významně na dalším směrování fakulty. Tomuto náročnému poslání odpovídá i její složení. Jedná
se o grémium sestavené nejen z předních fakultních
akademických pracovníků, zejména docentů a profesorů, ale také z akademiků z jiných vysokých škol
v ČR nebo na Slovensku. Jelikož je pro vysoké školy
důležitá i interakce s aplikační sférou, jsou mimo
akademiky členy vědecké rady také například zástupci managementu podniků a veřejné správy. Je
to tedy orgán složený z odborníků, který dává děkanovi a vedení fakulty tolik důležitou zpětnou vazbu. Vědecká rada fakulty se schází zpravidla jednou
za semestr a vyjadřuje se k předem stanovenému
programu. O faktu, že se jedná o mimořádně důležitý orgán, svědčí i příprava na jednotlivá zasedání,
jež často probíhá i řadu měsíců. Vědecká rada se
od samotného vzniku fakulty vyjadřuje zejména
k záměrům akreditovat stávající nebo nové studijní
obory či programy, dlouhodobým záměrům a jeho
každoročním aktualizacím, výročním zprávám a od
roku 2004 také k doktorskému studiu. V posledních šesti letech se však agenda vědecké rady významně rozšířila, což je dáno zejména tím, že v roce

59

2015 - 2020

Finální krok celého procesu představuje hlasování o návrhu jmenovat uchazeče docentem. Nutno
dodat, že uchazeč musí získat pro kladné stanovisko vědecké rady nadpoloviční většinu všech členů
vědecké rady, což v praxi vyžaduje, aby se vždy usilovalo o co nejvyšší účast jejích členů. Jen pro zajímavost - za uplynulých šest let se podařilo zrealizovat celkem 5 habilitačních řízení, přičemž z toho
4 byly úspěšné a vědecká rada navrhla rektorovi
univerzity tyto uchazeče jmenovat docenty. V současné době jsou v běhu další dvě habilitační řízení.
Zasedání vědecké rady v roce 2020 zcela nečekaně zkomplikovala epidemická situace vyplývající
z pandemie Covid-19. Na druhou stranu je třeba říci,
že tato pandemie představovala zároveň i obrovskou výzvu i pro samotnou vědeckou radu - v říjnu
2020 proběhlo historicky první zasedání vědecké
rady formou online konference prostřednictvím MS
Teams. Pokud bychom pokračovali v jednotlivých
oblastech, které spadají do agendy vědecké rady,
tak od poslední významné novelizace vysokoškolského zákona v roce 2016 se ke všem výše uvedeným činnostem přidalo i hodnocení kvality tvůrčí
činnosti jednotlivých kateder, přičemž vědecká
rada nejprve schvaluje hodnotící komisi a následně
projednává její závěrečnou zprávu, jež slouží jako
podklad pro další směrování hodnocené katedry
a potažmo i celé fakulty. Zasedání vědecké rady je
ale také fórem pro prezentaci úspěchů fakulty zejména v tvůrčí činnosti - oceněným akademikům
a doktorandům jsou každoročně děkanem před
vědeckou radou předávána ocenění za významnou publikační činnost. Z pohledu organizátorů
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zasedání vědecké rady, tj. Oddělení vědy a výzkumu představuje každé takové zasedání závazek ve
smyslu toho, aby vše proběhlo hladce - od přípravy
všech podkladů pro jednání, zajištění občerstvení
během jednání, zápis z jednání a konče realizací
schválených opatření. Z pohledu dlouholetého tajemníka vědecké rady mohu s radostí konstatovat,
že každé zasedání vědecké rady představovalo nejen v uplynulých šesti letech příjemné setkání velmi
erudovaných a zároveň přátelsky naladěných lidí,
a byť se nad některými body programu mnohdy
vedla ostrá diskuze, všichni členové vědecké rady
měli a mají společný cíl posouvat fakultu směrem
dopředu, což považuji za její obrovskou devizu. Non
progredi est regredi.
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.,
Katedra ekonomie a veřejné správy,
člen vědecké rady

Vědecká rada
pohledem odborníka
z praxe
Vědecká rada Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné má tradičně „smíšené“ složení. Zhruba třetina jejích členů jsou
akademičtí pracovníci fakulty samotné, dvě
třetiny tvoří externí členové, převážně profesoři

a docenti jiných vysokých škol. Přibližně třetina
těchto externích členů vědecké rady jsou zástupci
managementu podniků a veřejné správy z regionu.
Mám tu čest být řadu let jedním z těchto představitelů “neakademické veřejnosti“ v karvinské vědecké radě. Svůj první jmenovací dekret člena vědecké rady jsem převzal z rukou děkana profesora
Poloučka v roce 1997 a od té doby se jejích zasedání pravidelně minimálně dvakrát ročně zúčastním.
Vždy to bylo velmi příjemné osobní setkání s řadou
opravdových osobností - poslední zasedání v říjnu
2020 přineslo do této rutiny význačnou, i když ne
zcela očekávanou a už vůbec ne vítanou změnu.
Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme se
viděli na obrazovkách našich počítačů při on-line
konaném zasedání. Při řešení problému hlasování jsem zaslechl poznámku - ještě pět vědeckých
rad a odstraníme i poslední nedostatky. Doufám,
že tato predikce nebude potvrzena praxí - další tři
roky života v on-line prostředí bych trávil nerad.
Ale zpět k samotné vědecké radě
a k tomu, co pro
mne členství
v ní znamená. Není to
pro mne jediný kontakt
s akademickou
sférou.
Řadu let přednáším více či méně

┃ Slavnostní promoce absolventů, 2015

pravidelně na vysokých školách v regionu, a to nejen v Karviné, ale i na mé alma mater Ekonomické
fakultě VŠB-TUO nebo na vysoké škole PRIGO. Pohled na činnost vysoké školy z pozice přednášejícího
je ovšem výrazně odlišný od pohledu z pozice člena
vědecké rady. V této druhé roli jsem měl možnost
získat přehled o tom, co to znamená zajistit chod
fakulty po odborné stránce. Nikdy předtím jsem si
nedovedl představit, jaké nároky na vedení fakulty
vyžaduje příprava nových studijních programů po
stránce jejich obsahu a po stránce jejich personálního zabezpečení. Také jsem ale netušil, jak je tato
činnost bohužel nezřídka administrativně náročná
a nakolik precizní musí být práce všech, kdo se na

Neméně
zajímavými
a neméně významnými
materiály, které jsem za
dobu svého působení ve
vědecké radě měl možnost shlédnout, vyjádřit se k nim a následně
o nich hlasovat (nebo je
alespoň vzít na vědomí)
byly dlouhodobé záměry
nebo výroční zprávy. Ty se dotýkají činnosti fakulty jako celku od plnění úkolů na poli vědecko-výzkumné práce, hodnocení úrovně výuky, ale i materiálního zabezpečení od počtu učeben až po chod
kolejí a menz. V této souvislosti jsem vždy s úctou
přihlížel tomu, jak mnohotvárná je činnost fakulty
a jejích zaměstnanců, ať akademických či provozních. Byl jsem také svědkem i účastníkem mnoha
diskuzí o budoucím směřování fakulty, které byly
v těch uplynulých více než dvaceti letech ovlivněny
demografickým vývojem, změnami v nazírání veřejnosti na některé obory studia i změnami v systému řízení a financování vysokých škol.

Od roku 2015 jsem se také zúčastnil všech pěti dosud uskutečněných habilitačních řízení. Pravomoci
vědecké rady jsou v tomto procesu velmi rozsáhlé,
což je příčinou toho, že jsem v této části jednání cítil
vždy asi největší zodpovědnost za své rozhodování.
Domnívám se, že právo jmenovat docenty v habilitačním řízení je nutné vnímat nejen jako jedno
z nejvyšších oprávnění, které fakulta může získat,
ale také jako největší zodpovědnost, kterou musí
fakulta, její součásti a představitelé mít vždy na paměti. Jsem přesvědčen, že v případě OPF v Karviné
tomu tak je.
Last but not least - nedílnou součástí činnosti vědecké rady, se kterou jsem se setkal, jsou její slavnostní zasedání. Ať už šlo o zasedání na začátku
akademického roku nebo o slavnostní promoce vždy, když jsem měl možnost se těchto událostí zúčastnit, cítil jsem hrdost na to, že mohu být členem
akademické obce. Zejména promoce jsou z tohoto
pohledu velmi významné. Možná, že u akademických pracovníků může být tento pocit v průběhu
let poněkud oslabený, ale vliv těchto ceremoniálů
na vnímání fakulty veřejností a zejména rodinnými
příslušníky absolventů je nezastupitelný. Doufám,
že v příštím roce bude moci fakulta opět v krásném
prostředí zrekonstruovaného velkého sálu navázat
na tradici, kterou si za třicet let své existence vytvořila.
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA,
ředitel České národní banky Ostrava,
člen vědecké rady

2015 - 2020

tvorbě těchto materiálů
na fakultě podílí, aby byly
uspokojeny požadavky
jejich příjemce, ať už to
byla v minulosti Akreditační komise MŠMT, nebo
dnes Národní akreditační
úřad.
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Dalších 5 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech a obrazech

KATEDRY
A JEJICH
VÝVOJ
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Katedry
a jejich vývoj
Při vzniku fakulty byly pro zajištění výuky vytvořeny tři katedry, a to Katedra marketingu, Katedra
matematiky a informatiky a Katedra cizích jazyků.
V průběhu dalších let se v závislosti na potřebách
fakulty a vzhledem k rozšiřování spektra vyučovaných oborů jejich počet rozrůstal a měnila se i jejich
struktura. V roce 2014 došlo v důsledku rozsáhlé
restrukturalizace fakulty k transformaci a snížení
počtu kateder na pět. Nově vytvořená pracoviště
lépe odrážejí strukturu nabízených studijních programů a oborů, které jsou na fakultě v současnosti
zájemcům o studium nabízeny.

┃ Vývojový diagram kateder

Katedra ekonomie a veřejné správy
Katedra ekonomie a veřejné správy (KEVS) vznikla na Obchodně podnikatelské fakultě v roce 2014
transformací Katedry ekonomie, Katedry společenských věd a částečně také Katedry práva. Katedra ekonomie a veřejné správy zaznamenala
v posledních šesti letech velmi dynamický vývoj

ve všech směrech. Katedra a její členové byli postavení před celou řadu náročných úkolů souvisejících
především s přijetím nové vysokoškolské legislativy
a jejím zavádění do života vysokých škol a univerzit.

┃ Společné foto členů KEVS, 2018

Mimo změn v oblasti hodnocení vědecko-výzkumné činnosti a s tím souvisejícími požadavky na další
zkvalitňování výstupů v této oblasti, jsme čelili výzvám v podobě reakreditací stávajících studijních
oborů do podoby studijních programů či tvorbě
studijních programů nových. Podařilo se tak obhájit akreditaci stěžejního programu, jehož výuku
katedra garantuje v bakalářském i navazujícím
magisterském stupni studia a kterým je Veřejná
ekonomika a správa. Tento program patří na fakultě k těm, o které je mezi uchazeči o studium
dlouhodobě poměrně velký zájem, každoročně jej
úspěšně absolvuje několik desítek studentů, kteří
následně velmi dobře nacházejí uplatnění na trhu
práce nejen v institucích státní správy či samosprávy. Nabídku atraktivních studijních programů

se katedra snaží rozšiřovat o nové, takže byl připraven a Národnímu akreditačnímu úřadu předložen
zcela nový studijní program profesního charakteru,
kterým je Mezinárodní obchod. Ten by měl připravovat odborníky na zahraniční obchod pro velké
a středně velké exportní firmy.
Z uvedeného vyplývá, že katedra je schopna z hlediska oborového zajistit výuku širokého spektra předmětů, a to počínaje celofakultními kurzy
ekonomie, přes problematiku ekonomických teorií,
evropské integrace, světové ekonomiky, mezinárodního obchodu, sociologie až po problematiku
veřejné správy, řízení měst a obcí či celé řady specializovaných právních předmětů. Je to možné
především díky obrovskému pracovnímu nasazení

Postupné zkvalitňování personálního obsazení
katedry nese svoje ovoce i ve vědecko-výzkumné
činnosti. Mimo zapojení členů katedry do řešení
celé řady interních grantů, byla na katedře řešena
celá řada projektů smluvního výzkumu především
ve spolupráci s okolními městy. Ve spolupráci
s dalšími katedrami a Institutem interdisciplinárního výzkumu jsme se podíleli na realizaci projektu Moravskoslezského kraje „Vytvoření metodiky
a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“, jehož
výsledkem je vytvoření speciálního volně přístupného softwaru, které můžou obce a města využívat při vyhodnocování stavu svého hospodaření
a tvorbě rozpočtů. Členové katedry se také podíleli na zpracování strategických rozvojových plánů
celé řady obcí a měst v našem regionu. Velkým
úspěchem je také získání vůbec historicky prvního
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a flexibilitě všech jejich členů, včetně doktorandů.
V uplynulých šesti letech jsme náš katedrální tým
rozšířili i o nové členy, a to Františka Varadzina,
který se dlouhodobě věnuje problematice světové
ekonomiky a zahraničního obchodu. Posilou pro výuku veřejné správy jsou odborníci z praxe, a to Petr
Pospíšil, který je zároveň zástupcem ředitelem
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Michal
Márton, soudce Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Potěšitelné určitě je, že se také výrazně zlepšila kvalifikační struktura katedry, kdy tři kolegyně
úspěšně dokončily doktorské studium a rovněž
se zvýšil počet docentů na katedře, když úspěšně
habilitoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
v Praze kolega Jan Nevima.
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projektu TAČR na fakultě.
Fakulta tak prostřednictvím
členů KEVS a ve spolupráci
se společností Proces - Centrum pro rozvoj regionů a obcí
bude řešit v následujících
letech projekt „Hodnocení
dopadu systémových změn
ve vysokém školství od roku
2016.“ Je třeba zdůraznit skutečnost, že o řešení tohoto ┃ Členky katedry s prof. Klausem na konferenci Hospodářská ┃ Konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, 2018
politika v členských zemích Evropské unie, 2015
projektu se ucházela také
Univerzita Karlova nebo Masarykova univerzita, V rámci uvedených projektů, a nejen jich, vznikla Za důležitou považuje katedra i mezinárodní spocela řada zajímavých vědeckých a odborných statí, lupráci. V minulých letech tak vznikly společné
avšak neúspěšně.
které byly prezentovány jak na domácích a zahra- monografie ve spolupráci s kolegy z Ekonomické
Katedra stála také u zrodu vědecko-výzkumného ničních konferencích, ale také v celé řadě odbor- univerzity v Bratislavě či banskobystrické Univerzicentra pro oblast SMART technologií, které funguje ných a vědeckých časopisech. V některých přípa- ty Mateja Bela. Na katedře pobývala také celá řada
pedagogů ze zahraničních vysokých škol, za zmínpři Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opa- dech se jedná i o velmi prestižní časopisy.
ku stojí například jednosemestrální výukový pobyt
vě. To vzniklo v rámci rozsáhlého regionálního projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro Členové katedry se nejen účastní konferencí, ale Andrzeje Cwynara z University of Economics and
ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality živo- také tyto organizují či spoluorganizují. Ve spoluprá- Innovation in Lublin (Polsko) nebo výzkumný pota ve městech a regionech“ podpořeného z Ope- ci s Katedrou národohospodářskou Ekonomické byt Wu Feijie z Shanxi University of Finance and
račního programu „VVV Výzkum, vývoj a vzdělává- fakulty VŠB-TUO byla až do roku 2018 pořádána Economics z Číny. Ingrid Majerová pak pobývala
ní“. Kromě zástupců Ostravské univerzity a Slezské velmi úspěšná mezinárodní konference „Hospo- v zimním semestru roku 2019 na Lanzhou Univeruniverzity na projektu spolupracuje dalších sedm dářská politika v zemích Evropské unie“. Konferen- sity of Finance and Economics v Číně, kde vyučovasubjektů - BeePartner, a.s., ČEZ ESCO, a.s., AUTO- ce se pravidelně účastnila více než stovka účastníků la obchodní angličtinu a makroekonomii. Členové
CONT, a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, z České republiky i zahraničí. V roce 2019 se katedra naší katedry se také pravidelně účastní zahraničo. p. s., ARRIVA Morava, a.s., německý Fraunhofer spolupodílela s Vysokou školou PRIGO na orga- ních výukových pobytů v rámci mobilit Erasmus+,
IAO a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, nizaci neméně úspěšné konference „Ekonomické kde předávají znalosti studentům z Finska, Polska,
a.s. I na tomto projektu je vidět, že docházelo k sys- a sociální výzvy evropské ekonomiky“. Bohužel, Portugalska či Turecka.
tematickému rozvoji spolupráce mezi katedrou další plánovaný ročník v roce 2020 se již vzhledem
ke koronavirové pandemii neuskutečnil.
a firmami v České republice, regionu i zahraničí.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
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Složení katedry5
vedoucí katedry (od 1. 9. 2015)
pověřen vedením katedry
(1. 3. 2015 - 31. 8. 2015)

Členové katedry

Doktorandi

┃ prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
(od 1. 3. 2018)
┃ doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
┃ doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D. (do 31. 8. 2015)
┃ doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (do 31. 8. 2015)
┃ doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
┃ doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
┃ Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
┃ Ing. Karin Gajdová, Ph.D.
┃ Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
┃ Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (do 21. 1. 2018)
┃ JUDr. Michal Márton, PhD. (od 5. 3. 2018)
┃ Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
┃ JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. (od 1. 9. 2015)
┃ Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
┃ Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
┃ Ing. Silvie Chudárková (do 31. 12. 2015)
┃ Ing. Petra Lebiedziková (do 31. 7. 2017)
┃ JUDr. Jaromír Richter
┃ Ing. Tomáš Verner

┃
┃
┃
┃
┃
┃

┃ Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
┃ Dr. Ing. Ingrid Majerová
┃ Svatava Adamová

Ing. Michaela Horúcková (do 23. 9. 2019)
Ing. Petra Chmielová (od 22. 9. 2017)
Ing. Petra Kordasová (do 19. 6. 2015)
Ing. Radka Kubalová (od 25. 9. 2018)
Ing. Miroslav Kuric (do 23. 11. 2017)
Ing. Jaroslav Škrabal (od 22. 9. 2017)

┃ Výjezdní porada KEVS ve Valticích, 2020

┃ Výjezdní porada KEVS v Dolní Lomné, 2015
5

leden 2015 - říjen 2020

zástupce vedoucího katedry
zástupce vedoucího katedry
sekretářka katedry

2015 - 2020

┃ doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

┃ Reprezentační ples fakulty, 2017
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Katedra financí a účetnictví

2015 - 2020

Za období posledních šesti
let se Katedra financí
a účetnictví
(KFIU)
m ů ž e
pochlubit
významným zkvalitněním personální struktury.
V první řadě se podařilo úspěšně ukončit dvě habilitační řízení. V červnu
2017 se docentkou v oboru Ekonomika a management stala Petra Růčková a v dubnu 2019 byla
docentkou v oboru Finance jmenována Iveta Palečková. Na KFIU velmi rádi umožňujeme těm nejlepším interním doktorandům po úspěšném dokončení studia zahájit akademickou kariéru. Tímto
způsobem se kolektiv katedry v posledním období
rozrostl o Janu Šimákovou, Michaelu Strzeleckou
a Markétu Šeligovou. Tomáše Pražáka jsme navíc
„věnovali“ Katedře podnikové ekonomiky a managementu. S novelou vysokoškolského zákona
vznikla potřeba akreditovat nové moderní studijní
programy. Na katedře jsme využili nových možností
a rozhodli se připravit jeden studijní program jako
akademický a druhý jako profesní. Akademickým
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┃ Výjezdní porada KFIU v Kunčicích pod Ondřejníkem, 2019

programem je Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví s garantkou Pavlou Klepkovou Vodovou
a jako profesní studijní program nabízíme Finance a účetnictví, který garantuje Jana Janoušková.
Oba studijní programy získaly akreditaci na nejdelší možnou dobu 10 let, což ukazuje na kvalitní
personální zajištění, které katedra zaručuje. Jedním z důležitých kritérií pro získání akreditace byla
také úroveň vědecko-výzkumné činnosti a kvalita

publikací. Každý rok pracovníci KFIU vydávají články v renomovaných vědeckých časopisech či monografiích. Tyto publikace jsou často výsledkem
řešení různých výzkumných projektů, přičemž KFIU
se může pochlubit zejména dlouhou tradicí řešení
projektů Grantové agentury České republiky, které
patří k těm nejprestižnějším. Publikace členů KFIU
jsou také pravidelně oceňovány v soutěži děkana
o nejlepší publikace roku na fakultě, a to v kategorii

┃ International Conference on Finance and Banking, 2019

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
┃ International Conference on Finance and Banking, 2019

┃ Předávání ocenění za nejlepší příspěvek mladých vědeckých pracovníků do 35 let, 2019

2015 - 2020

akademických pracovníků i doktorandů. S vědecko-výzkumnou činností je pevně svázáno také organizování mezinárodní konference pod názvem
International Conference on Finance and Banking.
Tato bienální akce má za sebou už 17 ročníků, během nichž si získala mezinárodní renomé a hostila
celou řadu významných odborníků z mnoha zemí
světa. Nejlepší studie prezentované na konferenci
následně vycházejí ve speciálních číslech časopisů zahrnutých do prestižních vědeckých databází.
Velmi významným prvkem činnosti KFIU je důraz na zahraniční spolupráci. V posledních letech
na katedře působily tři kolegyně z čínské partnerské Shanxi University of Finance and Economics.
Opačným směrem se v roce 2019 vydala Jana
Šimáková, která strávila semestr na Dongguan
University of Technology. KFIU udržuje intenzivní
kontakty také s významnými finančními institucemi. Do výuky jsou pravidelně zapojeni například kolegové z Komerční banky, a.s., Deloitte Audit, s.r.o.,
Finanční správy nebo Atradius pojišťovny. V několika rovinách pak probíhá spolupráce s Českou
národní bankou (ČNB), avšak tou nejvýznamnější
je každoroční soutěž s finanční tématikou určená
středoškolským studentům. Autoři nejlepších esejí
jsou oceněni mimořádnou finanční odměnou, kterou převezmou z rukou významných představitelů
ČNB.
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Složení katedry6

2015 - 2020

┃ prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
┃ Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
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vedoucí katedry
zástupce vedoucího katedry

Členové katedry

Doktorandi

┃ prof. Ing. Roman Matoušek, M.A., Ph.D.
(do 31. 12. 2015)
┃ doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
┃ doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
┃ doc. Dr. Ing. Jaromír Lazar (do 24. 10. 2017)
┃ doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
┃ doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
┃ Ing. Beata Blechová, Ph.D.
┃ Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
┃ Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.
┃ Ing. Petr Polák, Ph.D. (1. 2. 2019 - 31. 8. 2019)
┃ Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
(do 28. 2. 2017)
┃ Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA
┃ Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
┃ Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
(1. 2. 2019 - 30. 6. 2019, od 2. 9. 2019)
┃ Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D.
┃ Ing. Markéta Šeligová, Ph.D. (od 10. 9. 2018)
┃ Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
┃ Ing. Iris Šimíková, Ph.D. (do 31. 7. 2019)

┃
┃
┃
┃
┃

6

┃ Zaměstnanecký večírek, 2019

leden 2015 - říjen 2020

┃ Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
┃ Marcela Beránková

Ing. Marek Halada (30. 9. 2016 - 3. 9. 2020)
Ing. Milena Hermanová (do 3. 9. 2019)
Ing. Pavlína Kirschnerová (do 13. 12. 2018)
Ing. Zdeňka Kubošová (22. 9. 2017 - 3. 9.2018)
Ing. Marie Ligocká (od 29. 9. 2015)

┃
┃
┃
┃
┃
┃

zástupce vedoucího katedry
sekretářka katedry

Ing. Erik Poláček (30. 9. 2016 - 3. 9. 2018)
Ing. Tomáš Pražák (30. 9. 2016 - 8. 9. 2020)
Ing. Markéta Šeligová (do 4. 9. 2018)
Ing. Nicole Škuláňová (od 25. 9. 2018)
Ing. Lucie Tomanová (do 9. 6. 2017)
Ing. René Wolný (30. 9. 2016 - 13. 8. 2018)

Současná podoba Katedry
podnikové ekonomiky a managementu
(KPEM) je základním
stavebním prvkem OPF. Studijní obor Podniková
ekonomika a management garantovaný Romanem Šperkou patří mezi nejoblíbenější na fakultě
a studuje v něm nejvíce studentů, co nás nesmírně
těší. Na katedře máme tři odborné sekce: Podniková ekonomika, Management a Marketing. KPEM
v současnosti tvoří tým 18 pracovníků a 7 interních
doktorandů. V období posledních šesti let se u nás
odehrála řada pozitivních změn a událostí. V rámci kvalifikačního růstu našich členů byly úspěšně ukončeny tři habilitační řízení. V dubnu 2017
byl jmenován docentem Roman Šperka, v lednu
2018 to pak byla Jarmila Duháček Šebestová. Oba
v oboru Podniková ekonomika a management.
V lednu 2019 se stal docentem také Tomáš Gongol
a to v oboru Obchodní právo na FMV VŠE v Praze. Součástí našeho týmu se stali po absolvování
doktorského studia excelentní interní doktorandi
Veronika Braciníková, Radka Bauerová a Tomáš
Pražák, kteří se rozhodli nadále působit na katedře
na pozici odborných asistentů a jsou vitálním obohacením našeho kolektivu. Tomáše jsme přivítali

z Katedry financí a účetnictví. V roce 2017 začala
na OPF výuka zahraničních studentů navazujícího
studia v oboru Business Economics and Management. V této souvislosti se v létě roku 2020 přihlásili ke státní závěrečné zkoušce první 4 zahraniční
studenti a úspěšně ji vykonali, což hodnotíme
jako výrazný úspěch. Dalším milníkem, který jsme

┃ Společné foto členů KPEM, 2020

na katedře zaznamenali je v roce 2020 zápis studentů prvního ročníku do bakalářského studia
dvou nově akreditovaných profesních programů
Marketing a Management v sociálních službách,
jež jsou rovněž garantovány naší katedrou. Studijní
program Marketing garantuje Halina Starzyczná
a program Management v sociálních službách

2015 - 2020

Katedra podnikové ekonomiky
a managementu

71

2015 - 2020

┃ Společné foto členů KPEM, 2017
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Jarmila Duháček Šebestová. Oba programy získaly
akreditaci na 5 let. V roce 2020 jsme do akreditace
poslali další moderní profesní program, který předznamenává moderní trendy, kterým se na KPEM
chceme v dalším období věnovat – Digitální business. Katedra se podílí na výuce v rámci doktorského studia a také studia MBA. Široká paleta nabízených předmětů vyučovaných také v anglickém
jazyce je orientována do oblastí podnikové ekonomiky, managementu, personalistiky, projektového managementu, dopravní i distribuční logistiky,
marketingu a rovněž oblasti obchodního práva,
informační podpory podnikání a zakládání podniku a investování. Nedílnou součástí naší práce byla
i vědecko-výzkumná činnost. Členové KPEM pravidelně publikují své výsledky v renomovaných časopisech nebo monografiích, přičemž čerpají zejména
z bohatého smluvního a aplikovaného výzkumu.
Velice se nám vyplácí spolupráce s mnohými našimi

┃ Konference Marketing Identity, 2016

podnikovými partnery jako například Exasoft, a.s.,
Synergine, s.r.o., Intelligent Studios, s.r.o., Kaufland
Česká Republika v.o.s., Beskydské uzeniny, a.s.,
Semag, s.r.o., AdVisio marketing, s.r.o., Dva mluvčí, s.r.o., Karlovarské minerální vody, a.s., či Mölnlycke Health Care, s.r.o. a další. Mnoho pracovníků
těchto firem přichází k nám do výuky v roli expertů a přednášejících a obohacují tak její obsah pro
naše studenty. Podařilo se nám také realizovat
společný projekt mezigeneračního bydlení našich
studentů v komunitním centru Archa v Karviné.
Toto centrum slouží seniorům z Ostravy a Karviné,
kteří nechtějí být jen doma, chtějí se učit novým
věcem a setkávat se s přáteli. Členové KPEM aktivně spolupracovali v hodnotících komisích různých
dotačních programů a rozvojových pracovních
skupin na úrovni regionu. Mezi vybrané aktivity
patří působení v roli hodnotitelů v krajských dotačních programech Innobooster a Startup Voucher,

┃ Výšlap na Čantoryji, 2019

┃ Konference DEMSME, 2019

působení v krajských pracovních skupinách Talent
attraction management a Podnikavější kraj, nebo
byli aktivní součásti lokálního rozvojového projektu Karviná všemi deseti, v pracovních skupinách
Digitální a podnikavá Karviná, Centrum profesního
vzdělávání, Karvinská speciální ekonomická zóna,
Doma v Karviné apod. V uplynulých šesti letech

v letech 2017 a 2019. Vynikající výstupy z této konference bývají publikovány v zahraničních časopisech
jako například Journal of East-West Business, European Journal of International Management nebo
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. Další konání konference je naplánováno
na květen roku 2021. Naši kolegové se výraznou
měrou podíleli na mezinárodní spolupráci v rámci projektu Erasmus+ strategického partnerství
s názvem „Entrepreneurship and Communication
in Multicultural Teams“ (2016 - 2019) a to v oblasti posílení vzdělávání zaměřeného na podporu

podnikání a startupy. V rámci udržování neformálních kolegiálních vztahů mezi členy katedry bylo
každoročně organizováno dvoudenní výjezdní zasedání při příležitosti ukončení akademického roku,
kde jsme společný čas trávili i aktivně výšlapem
na vybrané horské cíle, jako jsou Pustevny, Lysá
hora a Čantoryje. Věříme, že i v další pětiletce bude
naše OPFka ve výborné kondici a rádi přispějeme
k naplňování její ambiciózních cílů.
doc. Ing. RNDr. Roman Šperka, Ph.D.
a Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Složení katedry7
┃ doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
vedoucí katedry (od 1. 9. 2015)
┃ Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
pověřen vedením katedry (do 31. 8. 2015)
┃ Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
Členové katedry
┃ prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (do 31. 8. 2016)
┃ doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
┃ doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
(do 31. 12. 2015)
┃ doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.
┃ doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
┃ doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
┃ Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
7

leden 2015 - říjen 2020

┃ Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
┃ Bc. Lucie Vavrušková
┃ Ludmila Hudecová

┃ Ing. Radka Bauerová, Ph.D. (od 21. 9. 2019)
┃ Ing. Werner Bernatík, Ph.D. (do 29. 6. 2020)
┃ Ing. Veronika Braciníková, Ph.D.
(od 2. 9. 2019)
┃ Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
┃ Ing. Miroslava Heczková, Ph.D. (do 31. 8. 2017)
┃ Mgr. Monika Chobotová, Ph.D.
(do 31. 8. 2015)
┃ Ing. Jana Kadlubcová, Ph.D.
(1. 9. 2015 - 31. 8. 2017)

┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃

zástupce vedoucího katedry
sekretářka katedry (od 1. 7. 2020)
sekretářka katedry (do 31. 7. 2020)

Ing. Martin Klepek, Ph.D. (od 19. 9. 2016)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (od 2. 9. 2019)
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. (od 21. 9. 2020)
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D.
(1. 9. 2017 - 31. 8. 2019)
Ing. Karel Stelmach, Ph.D. (do 31. 8. 2020)
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. (od 1. 9. 2015)
Mgr. Michael Münster
Ing. Petr Vlček (do 31. 12. 2018)

2015 - 2020

členové naší katedry úzce spolupracovali s Institutem interdisciplinárního výzkumu a coworkingovým centrem Business Gate v oblasti marketingových studií a průzkumů trhu pro malé a střední
firmy, dále při přípravě strategických a marketingových plánů měst a obcí a v neposlední řadě se podíleli na přípravě a realizaci marketingové strategie naší fakulty. Naše aktivity byly taktéž výrazně
směřovány na mezinárodní úroveň. Ve spolupráci
s Katedrou informatiky a matematiky jsme organizovali mezinárodní konferenci DEMSME (Decision
making for Small and Medium-Sized Enterprises)

73

Doktorandi

2015 - 2020

┃ Ing. Radka Bauerová (30. 9. 2016 - 7. 9. 2020)
┃ Ing. Veronika Braciníková
(29. 9. 2015 - 7. 9. 2020)
┃ Ing. Miroslav Dišek (22. 9. 2017 - 18. 9. 2018)

┃
┃
┃
┃
┃
┃

Ing. et Ing. Michal Halaška (od 30. 9. 2016)
Ing. Adéla Chromčáková (od 29. 9. 2015)
Ing. Petra Krejčí (od 22. 9. 2017)
Bc. Ing. Daniel Kvíčala (od 26. 9. 2019)
Ing. Helena Marková (do 3. 9. 2019)
Ing. Ivana Němcová (do 25. 6. 2019)

┃
┃
┃
┃
┃

Ing. Pavla Pokorná (od 25. 9. 2018)
Ing. Veronika Rzyman (do 21. 8. 2018)
Bc. Ing. Lucian Stanescu (do 14. 10. 2016)
Ing. Dalibor Šimek (od 30. 9. 2016)
Ing. Filip Štroch (30. 9. 2016 - 18. 9. 2018)

Katedra informatiky a matematiky

74

Katedra informatiky a matematiky (KINM) vznikla
v roce 2014 sloučením Katedry informatiky a Katedry matematických metod v ekonomii. Katedra
garantuje bakalářský a navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika
s oborem Manažerská informatika, v bakalářském
typu studia v prezenční i kombinované formě, v navazujícím magisterském typu studia v prezenční formě. V roce
2019 KINM, resp. fakulta
získala akreditaci akademicky zaměřeného
navazujícího magisterského
studijního
programu Manažerská informatika s prezenční i kombinovanou
formou studia, za jehož
přípravu patří velký dík
garantovi daného studijního
programu Jaroslavu Ramíkovi.

Vedle předmětů vyučovaných v rámci výše uvedených programů a oborů zajišťují členové KINM
výuku základních i pokročilých předmětů vysokoškolské informatiky, matematiky a statistiky
i ve všech ostatních studijních programech a oborech na fakultě. Hlavním tématem zastřešujícím
vědecko-výzkumnou činnost KINM je výzkum v oblasti inteligentních technik pro podporu rozhodování. Toto téma je dále rozpracováváno ve třech dílčích směrech, kterými jsou Modelování a simulace
socio-ekonomických systémů, Podpora rozhodování a optimalizace systémů s využitím matematicko-statistických metod a Inteligentní systémy,
což jsou směry spadající různou intenzitou do základních vědních disciplín Informatika, Matematika
a Ekonomie. Členové katedry byli během posledních šesti let řešiteli, spoluřešiteli nebo členy projektových týmů celé řady projektů financovaných
jak z interních zdrojů univerzity potažmo fakulty,
tak i zdrojů externích. Jde o projekty financované
z Grantové agentury ČR, Moravskoslezského kraje,

evropských zdrojů atd. Nedílnou součástí činnosti
některých členů KINM je podíl na projektech a aktivitách realizovaných v rámci Institutu interdisciplinárního výzkumu a Business Gate. KINM se rovněž
podílí na celé řadě dalších akcí pořádaných na OPF.
Ve spolupráci s Ústavem informačních technologií a v posledních letech s firmou Foresight Cyber,
s.r.o. KINM organizuje v pravidelných intervalech
odbornou konferenci OpenSource řešení v sítích
(2011, 2013, 2015, 2018, 2020) a s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu mezinárodní
vědeckou konferenci Decision making for Small
and Medium-Sized Enterprises (2017, 2019). Shrneme-li další aktivity KINM za posledních šest let,
tak úspěchem bylo navázání spolupráce s celou
řadou akademických a vědeckých pracovišť v zahraničí, realizace vědeckých workshopů a seminářů, realizace vědeckých mobilit a posun v zaměření
publikační činnosti do renomovaných vědeckých
časopisů. Začneme-li publikacemi, pak katedra
jako celek i jednotliví členové se každý rok umísťují

┃ Výšlap KINM na Lysou horu, 2018

┃ Výšlap KINM a UIT na Radhošť, 2019

2015 - 2020

┃ Společné foto členů KINM, 2019

na předních místech v publikační soutěži děkana fakulty. Z hlediska vědeckých seminářů stojí
za zmínku seminář na téma „Ordinální párová porovnání s vazbami a bez vazeb“, v rámci kterého
měl přednášku Konrad Kulakowski (AGH University of Science and Technology) a seminář na téma
„Informační modelování logistických procesů“,
který vedl Robert Bucki (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej). V rámci mezinárodních mobilit OP VVV byl Jan Górecki na ročním vědeckém pobytu (1. 7. 2018 – 30. 6. 2019)
na Technické univerzitě v Drážďanech a na KINM
působil ve stejném období v pozici vědeckého pracovníka Robert Bucki. Úspěšnými akcemi pro studenty a akademické pracovníky byly prezentace
firem CGI, ITICA, s.r.o., K2 atmitec, s.r.o. a Kvados,
a.s. a dále zvané přednášky Ondřeje Bergera a Jana
Šromka, obě na témata vázaná na rozvoj elektronického podnikání a obchodování. Zajímavou akcí,
která byla realizována ve spolupráci s IT Cluster, z. s.
(OPF je jeho členem) byl workshop pro studenty
na téma „Kvalitativní a kvantitativní ukazatele pro
výběr pracovníků do velkých firem podnikajících
v oboru informačních technologií a možnosti, které z toho vyplývají pro absolventy“. Důležitým rozvojovým aspektem bylo posílení členské základny
KINM o jednoho docenta, Davida Bartla a odborného asistenta Rostislava Fojtíka. Při příležitosti mapování personálního vývoje KINM v nedávné minulosti nelze opomenout ani velmi smutnou událost,
kdy nás navždy opustila naše dlouholetá kolegyně
Elena Mielcová. Vedle pedagogických, odborných,
vědeckých a dalších akcí se samozřejmě do paměti
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členů katedry zapsala každoroční výjezdní zasedání, která byla směřována do horských oblastí Beskyd a na kterých se během výšlapů na beskydské
vrcholy a posléze večerních posezení rovněž diskutovala celá řada podstatných i méně podstatných
témat. Na závěr nám dovolte pozdravit všechny
členy akademické obce Slezské univerzity a popřát

Vám hodně úspěchů minimálně
do dalších 30 let.
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
a kolektiv členů KINM

Složení katedry8
┃
┃
┃
┃
┃

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
vedoucí katedry
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
zástupce vedoucího katedry
Ing. Jan Górecki, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
Ing. Iveta Skýbová
sekretářka katedry (od 21. 5. 2018)
Ing. Marcela Brachaczková
sekretářka katedry (do 20. 5. 2018, MD)

Členové katedry

┃ doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (od 2. 1. 2018)
┃ doc. RNDr. František Koliba, CSc.
(do 31. 8. 2019)
┃ Ing. Radim Dolák, Ph.D. (od 1. 9. 2015)
┃ Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (od 2. 1. 2020)
┃ Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
┃ Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
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8

leden 2015 - říjen 2020

┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃

┃ Konference DEMSME, 2017

Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D.
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (do 27. 12. 2019)
Ing. Zuzana Neničková, Ph.D. (od 1. 9. 2015)
Ing. Radomír Perzina, Ph.D.
Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (do 31. 8. 2015)
Ing. Josef Botlík
Ing. Dalibor Hula (do 31. 8. 2015)

Doktorandi
┃ Ing. Hana Kováčková (od 22. 9. 2020)
┃ Ing. Martin Nikorjak
(od 29. 9. 2015 do 13. 10. 2016)
┃ Ing. Mgr. Aneta Ziętková, Dis. (od 26. 9. 2019)
┃ Ing. Lucie Zotyková (do 4. 12. 2017)

Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit (KCVA) vznikla v roce 2014 sloučením Katedry
cestovního ruchu, Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit a Katedry cizích jazyků. Katedra
garantuje v rámci bakalářského studijního oboru
Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu a Management

┃ Společné foto členů KCVA, 2017

hotelnictví. Od roku 2018 je katedra také garantem
nového profesně zaměřeného studijního programu
Cestovní ruch a turismus nabízeného v rámci bakalářského studia.
Členové katedry spolupracují s podniky cestovního
ruchu, jsou členy profesních organizací jako AHR

ČR, ČMS RK Ostrava,
AP ČR a podílejí se každoročně na soutěži
pořádané pro studenty SŠ, pro které rovněž
pořádají
workshopy
a přednášky. Každoročně
se experti z praxe v rámci
přednášek pro studenty, členy
katedry a další zájemce dělí o své
zkušenosti. Řešena byla témata jako Specifické
formy cestovního ruchu, Vedení hotelu a služby
hotelu, Revenue Management v hotelnictví, Management hotelového provozu, Cestovní ruch
v regionu, Současná problematika zaměstnanosti
v hotelnictví aj. Katedra pořádá také workshopy zaměřené na aktuální problematiku zejména
z oblasti cestovního ruchu a účastní se každoročně
teambuildingových aktivit realizovaných na Sepetné, v Zámečku v Petrovicích u Karviné, Soběšovicích či Rožnově pod Radhoštěm. Členové katedry
se také aktivně podílí na přípravě a realizaci kurzů
pro Univerzitu třetího věku s nabídkou témat zahrnující jak problematiku cestovního ruchu, tak i jazykových a komunikačních kurzů. V rámci programu
Erasmus+ jsou realizovány přednášky na vybraných univerzitách jako například na Slovensku,

2015 - 2020

Katedra cestovního ruchu a volnočasových
aktivit
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v Polsku, Bulharsku, Portugalsku, Španělsku, Turecku či Finsku.
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V rámci výzkumné činnosti spolupracuje katedra
se zahraničními univerzitami a podílela se na řešení projektů v rámci Institutu interdisciplinárního
výzkumu, OP VVV Rozvoj vzdělávání na Slezské
univerzitě v Opavě, Karviná všemi 10, IP Trendy
v cestovním ruchu v MSK, ISIP Inovace předmětu
Cestovní ruch vyučovaného v rámci studijního oboru Podniková ekonomika a management, IP Trendy a inovace v cestovním ruchu v ČR a v neposlední
řadě Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams, který byl realizován v rámci evropského programu Erasmus+ Intensive Programme.
Jeho hlavním přínosem byly intenzivní dva týdny
společné práce v týmech reprezentujících každou
zúčastněnou univerzitu, které se konaly v Berlíně,
Joensuu a Roanne. Katedra se také snaží ukázat
studentům, že studium nemusí být pouze osvojení
si teoretických poznatků. Například v rámci projektu Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů na Slezské univerzitě v Opavě
katedra pro studenty oboru Hotelnictví a specializace Ekonomika cestovního ruchu a Management
hotelnictví uspořádala exkurzi do Vídně (9/2017).
Velký úspěch zaznamenala rovněž exkurze do Valašského muzea v přírodě (10/2017) jak pro zahraniční studenty v rámci Erasmus programu, tak i pro
zájemce z řad českých studentů. V rámci stejného projektu se oblíbenosti u studentů těšily také
workshopy s ukázkou sommeliérství, mixologie
či hmyzí gastronomie. Poslední jmenovaný také
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┃ Konference Aktualní trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, 2016

┃ Teambuilding KCVA, 2017

s ochutnávkou těchto netradičních pokrmů.
Od roku 2012 katedra každoročně pořádá mezinárodní vědeckou konferenci Aktuální trendy
lázeňství, hotelnictví a turismu
ve spolupráci s Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Od roku 2020
se ke spoluorganizátorům přidali Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Uniwersytet ekonomiczny we Wroclawiu, Filia Jelenia Góra.
Již 15letou tradici má akce Bezpečně na vodě, bezpečně v životě!, která se koná na úseku

┃ Návštěva členů katedry na univerzitě v Jelení Hoře, 2019

┃ Bezpečně na vodě, 2020

┃ Návštěva vedoucí katedry na UMB v Banské Bystrici, 2019

Katedra za dobu své existence připravila řadu
úspěšných absolventů, kteří se uplatňují i na pozicích středního managementu u nás i v zahraničí.
Někteří z nich byli úspěšní už v době svého studia
ve studentských soutěžích v ČR i zahraničí a aktivně spolupracovali v rámci coworkingového centra

Business Gate a získali tak možnost pracovat
na různých projektech.
Doufáme, že tyto zkušenosti pomohou katedře
k tomu, aby nový studijní program Cestovní ruch
a turismus byl programem, jehož studenti budou
mít ze svého studia radost a absolventi naleznou adekvátní uplatnění ve svém oboru, protože
to bude činit radost a uspokojení z vlastní práce
zase na oplátku členům naší katedry.
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.

Složení katedry9
┃ doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
vedoucí katedry (od 1. 9. 2015)
pověřená vedením katedry (9. 2. 2015 - 31. 8. 2015)
Členové katedry
┃ doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D.
(1. 9. 2015 - 31. 8. 2018, 2. 9. 2019 - 31. 8.2020)
┃ PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
┃ PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
┃ PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
┃ Ing. Miroslava Kostková, Ph.D.

9

leden 2015 - říjen 2020

┃
┃
┃
┃
┃
┃
┃

┃ Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
┃ Gabriela Součková

Mgr. Marek Cvikl (do 28. 8. 2016)
Mgr. Eva Gawlasová (od 14. 9. 2020)
Mgr. Zuzana Glacová (do 29. 2. 2016)
PhDr. Krystyna Heinz
Mgr. Jaroslava Hošková (od 14. 9. 2020)
Mgr. Martina Chýlková
Mgr. Svatopluk Staniek
(19. 9. 2016 - 31. 8. 2020)

zástupce vedoucí katedry
sekretářka katedry
┃ Mgr. Michal Sebera (do 15. 2. 2016)
┃ Ing. Klára Štindlová (1. 9. 2015 - 14. 2. 2018)
┃ Mgr. Klára Václavínková
Doktorandi
┃ Ing. Peter Krupka (29. 9. 2015 - 28. 2. 2017)
┃ Ing. Jakub Vacha (od 30. 9. 2016)

2015 - 2020

řeky Opavy, pořádaná na konci června pro 5 až 8
středních škol regionu. Programem je kromě výuky
jízdy na pevných lodích, vzdělávání v oblasti bezpečného provádění outdoorových aktivit i propagace fakulty.
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Ústavy a jejich vývoj
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Spolu se vznikem kateder byl na fakultě v listopadu 1990 zřízen také Ústav poradenských informací
pod vedením PhDr. Oldřicha Berky. Činnost ústavu
byla ukončena v roce 2006. V říjnu 1996 byl na fakultě vytvořen Ústav malého a středního podnikání
pod vedením Ing. Jiřího Vaňka, CSc. Ústav pokračoval ve své činnosti do roku 2009, po ukončení
grantu se však již nepodařilo získat další výzkumný projekt a proto byl ústav zrušen. V květnu 2004
byl na fakultě zřízen Ústav doktorských studií. Jeho
zakladatelem a prvním vedoucím se stal prof.
RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc. Vzhledem

ke zvyklostem doktorského studia na jiných vysokých školách a fakultách ekonomického zaměření
došlo v roce 2016 ke zrušení Ústavu doktorských
studií a od června daného roku přešla veškerá administrativní a studijní agenda doktorského studia
pod Oddělení vědy a výzkumu. V listopadu 2004
byl pod vedením prof. RNDr. Jaroslava Ramíka, CSc.
zřízen Ústav distančního vzdělávání, jehož činnost
byla od roku 2008 převedena na univerzitní Centrum informačních technologií. Fakulta má v současnosti dva ústavy, a to Ústav informačních technologií a Institut interdisciplinárního výzkumu.

┃ Oponentní řízení řešení výkumného záměru, 2005

┃ Členové Ústavu doktorských studií, 2005

┃ Členové Ústavu distančního vzdělávání, 2004

┃ Výuka v rámci e-learningu, 2004

Ústav informačních technologií
dvě počítačové učebny a několik počítačů pro administrativu fakulty. Prakticky neexistovala počítačová síť. Ale už v té době fakulta disponovala
jednoduchým informačním systémem sestávajícím se z jednotlivých programů. Byly to programy
pro vedení studijní agendy, pro ekonomiku fakulty,
pro evidenci a zápůjčky knih ve fakultní knihovně
a podpora pro pořizování dokumentů tehdy s využitím programu text602.

Informační systém
a jeho vývoj
IT technologie zahrnující informační systém prošly během třicetiletého vývoje karvinské fakulty
bouřlivým, dá se říci až dramatickým vývojem. Stačí si připomenout, že fakulta začínala v době, kdy
se teprve rodil internet, personální počítače byly
nedostatkovým zbožím a mobilní technologie teprve začínaly. V té době měla fakulta k dispozici

┃ Společné foto členů UIT, 2018

Po celou dobu existence fakulta byla
zajištěna nejmodernějšími IT technologiemi a v dnešní době
disponuje 12 počítačovými učebnami. Všechny ostatní výukové sály
a učebny jsou vybaveny

2015 - 2020

Ústav informačních technologií byl zřízen v roce
2004 a nahradil a rozšířil tak činnost „Informačního centra fakulty“, které existovalo od vzniku fakulty. Ústav informačních technologií se zabývá budováním, správou a rozvojem všech hardwarových
a softwarových komponent fakultní počítačové
sítě OPFNET, která je součástí univerzitní počítačové sítě SLUNET. Tím je zajištěno kvalitní technické
zabezpečení vlastní infrastruktury a jsou vytvořeny
podmínky pro přístup ke službám serverové části
počítačové sítě a internetu pro vyučující i studenty.
Ústav informačních technologií pravidelně od roku
2010 pořádá konferenci o otevřených systémech
a svobodném softwaru nazvanou „Open source
řešení v sítích“, která je určena široké odborné i neodborné veřejnosti.
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┃ Konference OpenSource, 2015

┃ Konference OpenSource, 2018
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dataprojektorem s interaktivní tabulí. Každý zaměstnanec je vybaven personálním počítačem
a často i notebookem. Komunikace probíhá přes
rozsáhlou počítačovou síť se zapojením všech počítačů. Samozřejmostí je Wi-Fi připojení v prostorách fakulty. Nejvýznamnějším rozvojem je bezesporu možnost on-line přístupu ke všem službám

počítačové sítě, a to jak z fakulty, tak z domova. Přehled všech nabízených služeb
je k dispozici na webových stránkách ústavu. Součástí služeb je i nový komplexní informační systém.
IT služby byly z velké části integrovány
v rámci celé univerzity. Vzhledem k tomu,
že informační systém tvořily jednotlivé
subsystémy, vznikla z pozice vedení univerzity a fakult potřeba informační systém
integrovat. To byla zřejmě největší motivace pro pořízení a zavedení informačního
systému z Masarykovy univerzity v roce
2018 se spuštěním od akademického roku
2019/2020. Tento systém v sobě zahrnuje
studijní agendy, spisovou službu, e-learningové technologie a propojení s ekonomickým systémem. Pro vedení univerzity a fakult byl tak zaveden softwarový
nástroj pro efektivní řízení. Pro studenty
a pedagogy to znamenalo přechod ze stávajícího systému IS/STAG na IS/SU.
Zavádění nového informačního systému
se dotklo prakticky všech zaměstnanců fakulty. Po složitém přechodu a roční
zkušenosti se systém začíná plnohodnotně využívat a studentům a pedagogům
se dostává dokonalý nástroj pro sdílení
a řízení výukového procesu na univerzitě
a jejích součástech.

Nový informační systém má tyto funkce:

RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
a Ing. Andrea Valentíny,
Ústav informačních technologií

┃ Teambuilding, 2017

Složení ústavu

10

┃ RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.

┃ Narozeninová oslava, 2017

vedoucí ústavu

Členové ústavu
┃
┃
┃
┃
┃
10

Ing. Lukáš Macura, Ph.D.
Ing. Dalibor Hula (od 1. 3. 2018)
Ing. Jakub Ježíšek
Ing. Aleš Kachlík
Ing. Lenka Přečková
leden 2015 - říjen 2020

┃
┃
┃
┃

Ing. Andrea Valentíny
Pavel Bačo (do 30. 9. 2016)
Jan Chmela
David Jančar
┃ UIT na sportovní akci Vyběhněte s děkanem, 2019

2015 - 2020

┃ Komplexní systém pro správu přijímacího řízení
a studia. Tedy od přihlášky až po vytištění diplomu a Diploma Supplementu z pohledu administrace i uchazeče a následně studenta.
┃ E-learning obsahující jak studijní materiály
a interaktivní osnovy, tak i možnost elektronického testování.
┃ Systém na odhalování plagiátů v seminárních
a jiných pracích.
┃ Komunikační a prezentační nástroje (např. diskusní fóra, vývěska).
┃ Úřadovna, integrovaná spisová služba pro odesílání písemností poštou, ale i datovou schránkou. Některé záležitosti mají možnost studenti
vyřídit elektronicky v rámci IS/SU.
┃ Aplikace pro evidenci a export publikačních záznamů.

┃ Akademici mohou pracovat se studenty vybranými podle mnoha kritérií a následně provádět další operace (např. zasílání hromadného
emailu, elektronická evidence docházky, tisk
prezenčních listů, zadávání hodnocení).
┃ Tvorba rozvrhů.
┃ Evaluační anketa sloužící k zjišťování názorů
studentů na kvalitu výuky pomocí dotazníku.
┃ Obchodní centrum s možností platby kartou.
┃ Fulltextové vyhledávání.
┃ Přehledná nápověda.
┃ Existující anglická verze.
┃ Organizace studia z pozice vedení univerzity
a fakulty.
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Institut interdisciplinárního výzkumu
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Na základě
požadavk ů
a pot ř e b
trhu byl
na fakultě
v říjnu 2014
zřízen Institut interdisciplinárního výzkumu v čele s Ing. Dominikem
Vymětalem, DrSc. Svou činností navázal na dlouholetou tradici spolupráce fakulty s podnikatelskou
praxí, a to zejména s malými a středními podniky.

Hlavním posláním institutu je zkvalitnění spolupráce akademických pracovníků a studentů s praxí,
a to v několika rovinách. První z nich je snaha o navázání užších vazeb a kontaktů s podnikateli a obcemi formou poradenství, kurzů, společných projektů na vybrané oblasti podnikatelských aktivit
a veřejné správy, vypracování studií, závěrečných
prací či aplikací teoretických poznatků v konkrétních podnicích a obcích. Další rovinou je propagace

┃ Společné foto členů IIV, 2020
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vědecko-výzkumné činnosti pracovníků a doktorandů fakulty formou Newsletteru a platformy
Working Papers. Poslední, ale neméně důležitou
úlohou institutu, je podpora zaměstnanců fakulty
při hledání grantových a projektových možností.
Od roku 2016 se naplno rozšířila spolupráce institutu s coworkingovým centrem Business Gate.

Z činnosti institutu

Mezi nejvýznamnější výsledky od vzniku IIV
patří vytvoření strategických plánů rozvoje například pro obce Petrovice u Karviné,
Střítež, Komorní Lhotku, Bravantice, Velkou

┃ Pracovní jednání k projektu MSK, 2017

2015 - 2020

Za více jak šest let své činnosti se Institut interdisciplinárního výzkumu (IIV) vyprofiloval
jako organizace, která pod hlavičkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné nabízí
komplexní služby organizacím samosprávy
i malým a středním podnikatelům. Ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu provádí
institut monitoring externích projektů a vyhodnocuje možnosti zapojování se do nich.
Vytvářením interdisciplinárních týmů při řešení
projektů smluvního nebo aplikačního charakteru jednotlivým akademickým pracovníkům
přináší možnosti získávání zkušeností a kariérního posunu. Zprostředkovává spolupráci
s podnikatelskými subjekty zejména s malými
a středními podniky při zpracovávání a realizaci podnikatelských zadání prostřednictvím IIV
nebo Business Gate Academy a zároveň je zapojuje do společných vědecko-výzkumných
projektů. Již dlouhou dobu se také specializuje
na vytváření strategických rozvojových plánů
obcí a jejich aktualizací. Kromě strategických
dokumentů se institut zaměřuje také na socio-demografické analýzy řešící konkrétní problémy, se kterými se mohou obce potýkat.

Polom nebo také pro městský obvod Slezská Ostrava. Nejenom tyto obce, ale i všechny ostatní
obce ležící v Moravskoslezském kraji mají možnost
analyzovat své finanční zdraví. Pod vedením IIV
vznikla ve spolupráci OPF a Moravskoslezského
kraje metodika na sledování finančního zdraví obcí.
Cílem projektu bylo vytvořit ucelenou jednoduchou
metodiku pro hodnocení finančního zdraví municipalit, která by byla v podobě volně dostupného
softwaru umístěna na internetových stránkách
Moravskoslezského kraje. Uvedený software tak
umožňuje představitelům obcí a měst z Moravskoslezského kraje zjistit prostřednictvím jednoznačně
definovaných a interpretovatelných ukazatelů v jakém stavu se nachází daná municipalita z hlediska finančního zdraví. Hlavním přínosem projektu
je výrazné zlepšení informovanosti obcí a měst
o jejich finančním zdraví a případných rizicích, které
s dalším nezodpovědným hospodařením souvisí.
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i chybové a krizové situace s cílem
připravit studenty i na případné nepříjemné okamžiky z reálného života
firmy.

┃ Workshop pro zaměstnance fakulty, 2017

Spolupráce s Moravskoslezským krajem se pozitivně projevila také v rámci další účelové dotace, tentokrát na rozvoj profesně orientovaných studijních
programů na OPF. S firmou Synergine, s.r.o. jsme
se dohodli na organizaci workshopů zaměřených
na přípravu studijního předmětu Digitální firma.
V tomto předmětu se studenti seznámí s organizací podnikových procesů s použitím reálných scénářů, které firma Synergine připravila na základě
svých zkušeností z dodávek inovovaných podnikových procesů v nejrůznějších firmách. V rámci těchto seminářů studenti za pomoci speciálně konfigurovaného programového vybavení XEELO budou
moci zažít, s jakými konkrétními problémy se budou setkávat v praxi, ať už se jedná o zásobování
či prodej nebo o problémy, se kterými se často setkávají účetní při oběhu dokladů. Modely obsahují

Spolupráci s podnikatelským sektorem se tak daří nejen ve spolupráci
s coworkingovým centrem Business
Gate. IIV zejména společně se zástupci Katedry podnikové ekonomiky
a managementu poskytuje konzultace v oblasti managementu, strategických plánů, optimalizace nákladů,
elektronického obchodování, marketingových studií nebo průzkumů
trhu. Právě těchto služeb pravidelně
využívá několik firem. Nejužší spolupráci pravidelně využívá například společnost CZ Testing, s.r.o.
zastoupená výkonným ředitelem Danielem Kudláčkem. V rámci pravidelných návštěv a konzultací
jsme se zaměřili na zpracování strategických marketingových dokumentů, dále na tvorbu hodnotové nabídky pro jednotlivé segmenty trhu nebo
vytvoření dlouhodobého strategického plánu rozvoje firmy. I v dalších letech bude základním pilířem
rozvoje IIV zprostředkování spolupráce s externími
subjekty, propojení akademické činnosti s reálnou
každodenní praxí, ale také podpora podnikavosti
našich studentů.
Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu

Přehled nejvýznamnějších smluvních výzkumů IIV v letech 2015 - 2020
Název zakázky

Částka

2015

49 489 Kč

2015 - 2016

60 000 Kč

Analýza a realizace systému sledovaní podnikatelských prostor
ve statutárním městě Karviná

2016

310 300 Kč

Strategický plán městské části Slezská Ostrava

2017

299 000 Kč

Studie využitelnosti stávajícího kempu Lučina u Žermanické přehrady
po jeho rekonstrukci

2018

58 000 Kč

Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí MSK

2018

600 000 Kč

Průzkum podnikatelského prostředí Karviná

2019

300 000 Kč

Marketingová kampaň na otevření nového Relax centra pro SMO Orlová

2019

62 260 Kč

Marketingová strategie CZ Testing

2020

15 000 Kč

Analýza česko-polských atraktivit cestovního ruchu

2020

39 954 Kč

Metodika hodnocení Místních akčních skupin MS kraj
Strategický plán obce Střítež

Složení ústavu11
┃ Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.
┃ Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

vedoucí ústavu (od 1. 7. 2020)
vedoucí ústavu (do 30. 6. 2020)

Členové ústavu
┃ Ing. Martin Klepek, Ph.D. (do 18. 9. 2016)
┃ Bc. Tereza Ikášová
11

leden 2015 - říjen 2020

2015 - 2020

Termín
realizace
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PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ

2015 - 2020

Personální zabezpečení
V zimním semestru akademického roku 1990/1991
začala na fakultě první výuka, která byla zabezpečována 17 vyučujícími (4 docenti a 13 odborných
asistentů), 2 vědecko-výzkumnými pracovníky a
37 pracovníky zajištujícími technicko-hospodářské
a další činnosti. K zajištění výuky bylo na počátku z
velké části využíváno externích pracovníků. Zvyšující se zájem o studium na fakultě, růst počtu zapsaných studentů spolu se snahou o zvyšování kvality
výuky vedly k postupnému nárůstu pedagogického
sboru na fakultě. V roce 2008 tak akademickou

obec tvořilo 125 akademických pracovníků (9 profesorů, 17 docentů, 97 odborných asistentů, 1 asistent a 1 lektor). V souvislosti s klesajícím počtem
studentů proběhla v roce 2014 rozsáhla reorganizace fakulty v jejímž rámci došlo k transformaci organizační struktury. Byla zrušena některá pracovní
místa a došlo k ukončení většiny dohod o pracovní
činnosti a dohod o provedení práce s nekmenovými
pedagogy. Od roku 2015 je personální zabezpečení
fakulty stabilně tvořeno okolo 150 zaměstnanci
(viz následující tabulka).

Přehled počtu akademických a neakademických pracovníků v letech 2015 - 2020
Rok

Profesoři

Docenti

2015
2016
2017
2018
2019
2020*

3
2
2
3
3
3

11
12
14
14
16
15

*k datu 30. 9. 2020
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Odborní
asistenti
44
45
46
46
44
42

┃ Organizační struktura fakulty roku 1990/1991

Asistenti

Lektoři

19
16
10
9
8
8

0
0
0
0
0
0

Vědečtí
pracovníci
2
2
1
3
1
1

Neakademičtí
pracovníci
77
78
81
77
83
81

Celkem
156
155
154
152
155
150

NEJ pedagog fakulty

Výsledky ankety v roce 2019
Celkem bylo zasláno 299 platných hlasů.

┃ Michal Stoklasa a Kateřina Matušínská,
vítězové ankety, 2019

┃ 1. místo: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
┃ 2. místo: Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
┃ 3. místo: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Výsledky ankety v roce 2020
Celkem bylo zasláno 625 platných hlasů.
┃
┃
┃
┃
┃ Patrik Kajzar, vítěz ankety, 2020

1. místo: Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
2. místo: Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
3. místo: Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.
3. místo: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

2015 - 2020

┃ Martin Klepek, vítěz ankety, 2019

Učitelské povolání je velmi důležité, jelikož právě
učitelé se velkým dílem podílejí na výchově a vzdělávání nových generací. Vzdát hold této profesi
jsme se rozhodli i my, a proto mají studenti a zaměstnanci od roku 2019 možnost prostřednictvím
ankety zvolit nejoblíbenějšího pedagoga naší fakulty. Hlasování probíhá prostřednictvím online
formuláře. Výsledky ankety jsou vyhlašovány vždy
28. března u příležitosti Dne učitelů.
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Zaměstnanec roku

2015 - 2020

V roce 2016 bylo poprvé na fakultě vyhlášeno ocenění pro zaměstnance roku v kategorii akademický
a vědecký pracovník a neakademický pracovník.
Zaměstnancům fakulty tak byla dána možnost
vybrat ze svého středu zaměstnance, kteří se v daném roce významně podíleli na rozvoji fakulty, dosáhli mimořádných pracovních výsledků, významně se podíleli na zviditelnění fakulty, či přispěli
k utváření společenského a kulturního života v regionálním, národním, případně mezinárodním měřítku. Z jednotlivých návrhů pak jmenovaná komise
vybrala vítěze jednotlivých kategorií.

Rok 2018
graduation-cap doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.
user Ing. Dagmar Kloknerová
Rok 2019
graduation-cap Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
user Ivo Vašíček

┃ Miroslava Snopková a Jaroslav Ramík, vítězové ankety, 2016

Rok 2020
graduation-cap doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
user Vlasta Avlojarisová

Vítězové jednotlivých kategorií:
graduation-cap akademický a vědecký pracovník
user neakademický pracovník

┃ Andrea Valentíny, vítězka ankety, 2017

Rok 2016
graduation-cap prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
user Miroslava Snopková

Rok 2017
graduation-cap Ing. Dominik Vymětal, DrSc.
user Ing. Andrea Valentíny
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┃ Halina Starzyczná a Dagmar Kloknerová, vítězky ankety, 2018 ┃ Dominik Vymětal, vítěz ankety, 2017

┃ Michal Tvrdoň, vítěz ankety, 2020

┃ Vlasta Avlojarisová, vítězka ankety, 2020

┃ Lubomír Nenička, vítěz ankety, 2019

2015 - 2020

┃ Ivo Vašíček, vítěz ankety, 2019
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INFRASTRUKTURA
A JEJÍ VÝVOJ

2015 - 2020
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Infrastruktura a její vývoj
Fakulta je od svého počátku umístěna v bývalém
komplexu Okresního výboru Komunistické strany
Československa, který byl postaven v roce 1988.
Poté, co komunistická strana budovu v roce 1990
opustila, bylo další využití objektu předmětem veřejného referenda, které se vyslovilo ve prospěch
vysoké školy. V současnosti v budově sídlí vedení
fakulty, nacházejí se zde pracovny kateder, ústavů
a oddělení, multimediální učebny, přednáškové
sály a posluchárny, čítárna, menza, kanceláře pro
administrativu a technické zázemí apod.
S rostoucím počtem studentů a potřebami výuky
a ubytování se fakulta postupně rozšířila do dalších
objektů na území města Karviné. V roce 1997 převzala do správy rozsáhlý areál Na Vyhlídce, který byl

┃ Objekt bývalé ZŠ s polským vyučovacím jazykem

vybudován jako Střední odborné učiliště hornické
v druhé polovině 50. let. V roce 1989 byl přeměněn
na Integrovanou střední školu a v důsledku integrace středních škol pak předán bezúplatně do užívání fakultě. V roce 2007 prošel celý areál rekonstrukcí a je využíván doposud. Nachází se zde nejen
profesní centrum, učebny a zázemí pro vyučující,
ale také vysokoškolská kolej, knihovna, tělocvična
a posilovna. Od roku 2003 začala fakulta také využívat objekt bývalé základní školy s polským vyučovacím jazykem na třídě Osvobození a od roku 2008
objekt bývalé základní školy na ulici Žižkova. Z důvodu restrukturalizace a s přihlédnutím na klesající
počet studentů fakulta tyto dva objekty postupně
opustila.

┃ Objekt bývalé ZŠ na ulici Žižkova

V souvislosti s modernizací budovy a jejich vnitřních
prostor byly v posledních šesti letech zprovozněny
a rozšířeny výukové prostory, které byly vybaveny
novým nábytkem. Do většiny učeben byly pořízeny keramické tabule s dataprojektorem a několika
počítači. Bylo vyměněno posluchárenské zařízení
a audiovizuální technika v aule, proběhla modernizace hygienických zařízení, výdejna jídel byla
přebudována na kuchyň. V kancelářích a učebnách situovaných na jižní a východní stranu byla
instalována klimatizace a zastínění oken. V roce
2017 byl ve vnitrobloku fakulty vybudován pro zaměstnance a studenty doktorského studia altánek
a vytvořena odpočinková zóna. Rovněž došlo k rekonstrukci parkovací plochy v tomto prostoru.

┃ Slavnostní otevření altánku, 2017

Významnou akcí byla rekonstrukce a modernizace
malého a velkého sálu, a to díky projektu „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě
- výukové sály“. Více než padesátimilionová investice byla financována z 95 % procent z prostředků
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V první etapě proběhla rekonstrukce malého
sálu, který byl uveden do provozu v dubnu 2019.
Na ní plynule navázala druhá etapa, mnohem náročnější, a to rekonstrukce velkého sálu. V rámci
modernizace byla provedena výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, stavební
úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace
akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále byla vyměněna osvětlení a původní vybavení bylo
nahrazeno moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní
dispozice sedadel, která byla upravena
s ohledem na umístění vyhrazených
míst pro imobilní osoby. Oba sály tak
v současnosti přispívají k významnému
zlepšení výukového prostředí a ke zlepšení výuky samotné.

2015 - 2020

Modernizace hlavní budovy
v posledních letech
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2015 - 2020

┃ Velký sál, 2020

┃ Panoramatický pohled na velký sál, 2020

V rámci projektu „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Slezské univerzity v Opavě - edukační laboratoř
a výukové vybavení“ byla v roce 2019 zprovozněna
zcela nová edukační laboratoř, která byla vybudována z bývalé varny. Edukační laboratoř, sloužící pro výuku programu Manažerská informatika,
disponuje 12 pracovními místy (boxy) napojenými
na lokální počítačovou síť, prezentační místností,
relaxační místností a sociálním zázemím. V prostorách pro prezentaci je možné realizovat workshopy
či jiné odborné akce, setkávání pracovních týmů
apod. Podstatnou součástí edukační laboratoře
je nová výkonná výpočetní kapacita, na jejíž hardwarovou část je vynaloženo cca 17 mil. Kč. Dále
je zde k dispozici multimediální studio, které bude
primárně využíváno v rámci výuky nového studijního programu Marketing.

┃ Malý sál, 2019

┃ Relaxační místnost edukační laboratoře, 2019
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┃ Zasedací místnost edukační laboratoře, 2019

V létech 2015 až 2019 probíhala projektová pří- V přízemí rekonstruované části D2 vznikla nová
prava na rekonstrukci zbývajících objektů areálu učebna pro 24 studentů, sociální zařízení a techNa Vyhlídce (D1, D2 a E). Teprve v roce 2019 získala nické místnosti. Rekonstrukcí prošly také venkovfakulta dotaci z MŠMT ve výši 66 mil. Kč na 1. eta- ní plochy areálu. Došlo ke zpevnění plochy včetně
pu rekonstrukce objektů D1 a části D2, která zahr- terasy a komunikace kolem objektů, dále byly pronovala změnu dispozičního řešení všech místností vedeny sadové úpravy a nainstalováno nové areáv přízemí a prvním nadzemním podlaží, úpravu lové osvětlení, oplocení, vjezdní brána a také byla
nebo úplnou výměnu zdravotechnických i techno- rekonstruovaná příjezdová cesta do areálu.
logických instalací a příslušných zařízení, výměnu
všech původních výplní otvorů a kompletní zateplení obálky budovy. V rámci
rekonstrukce bylo v přízemí D1
vybudováno zcela nové profesní centrum s kapacitou 54 osob.
Studenti profesně zaměřeného
studijního programu Cestovní
ruch a turismus zde mají k dispozici zázemí pro gastronomické služby, cvičný bar, restaurační prostředí a také cvičnou
kancelář a informační centrum.
Ve druhém nadzemním podlaží
proběhla rekonstrukce stávajících sprch a šaten z důvodu
dosluhujícího sanitárního vybavení. Byly modernizovány prostory fitcentra a strojovny VZT. ┃ Profesní centrum, 2020

2015 - 2020

Modernizace objektu Na Vyhlídce
v posledních letech
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Vysokoškolská kolej
již pouze v areálu Na Vyhlídce s kapacitou 450
ubytovacích míst s dobudovaným zázemím.

┃ Dvojlůžkový pokoj

┃ Kuchyňka

2015 - 2020

Obchodně podnikatelská fakulta neměla v počátcích své existence vlastní ubytovací kapacity.
Pro ubytování studentů byla proto využívána pronajatá zařízení jako ubytovna Kosmos společnosti OKD, soukromé ubytovací zařízení NON-STOP
či ubytovna SOUT v Karviné. Rostoucí požadavky
na ubytování řešila fakulta dalším pronájmem,
a to v ubytovně Předvoj. Vlastní ubytovací koleje
pro studenty získala fakulta až společně s areálem
Na Vyhlídce v roce 1997. Rozsáhlou přestavbou areálu Na Vyhlídce v letech 2006 až 2009 došlo k adekvátnímu navýšení ubytovacích kapacit a poskytnutí kvalitního zázemí ubytovaným studentům.
Do roku 2013 bylo ubytování studentů zajišťováno
jak na koleji Na Vyhlídce, tak na ubytovně Kosmos.
Od roku 2014 fakulta zajišťuje ubytování studentů
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Vysokoškolská
kolej
nabízí celoroční ubytování nebo krátkodobé
pronájmy studentům,
pedagogům, ale také
široké veřejnosti. K dis- ┃ Vysokoškolská kolej Na Vyhlídce, 2020
pozici jsou jednolůžkové,
dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje, apartmány i po- zahraničních studentů si v roce 2019 vyžádalo dokoje s bezbariérovým přístupem. Pokoje v objektu vybavení a přípravu jednoho podlaží objektu B.
B mají vlastní sociální zařízení. Pokoje v objektu
A mají sociální zařízení společné. Ubytování nových

┃ Apartmán

Fakultní knihovna

V posledních letech fakultní knihovna nejen rozšířila nabídku poskytovaných služeb, ale také její prostory doznaly řadu změn a vylepšení:
┃ V části studovny byla například vytvořena
nová relaxační zóna vybavena sedacími vaky,
polštáři a stolečky a nechybí ani antistresové
omalovánky.
┃ Prostory pro studium byly rozšířeny na celkem
24 pracovních míst a jsou vybaveny novou
plazmovou televizí propojenou s počítačem.
┃ V listopadu 2016 se uskutečnil první ročník
prodejní výstavy zahraniční odborné literatury, na níž bylo vystaveno 190 titulů prestižních
světových vydavatelů.

┃ Prostory knihovny s PC

┃ Prostory knihovny

2015 - 2020

Vznik a rozvoj fakultní knihovny byl iniciován vznikem Obchodně podnikatelské fakulty a jejími potřebami. Knihovna byla nejprve koncipována jako
studovna a takto byla budována až do konce roku
1991. V prvních letech své existence disponovala
pouze jedinou místností, kde byla umístěna kopírka, půjčována byla jen základní skripta a učebnice.
V roce 1998 byla fakultní knihovna přestěhována
do nově získaného areálu Na Vyhlídce, kde setrvala
až do doby jeho rekonstrukce v roce 2007. Po dobu
rekonstrukce areálu se knihovna nacházela v provizorních prostorách objektu na třídě Osvobození. Do nově zrekonstruovaných prostor se vrátila
v prosinci roku 2009.

┃ Relaxační zóna
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┃ Prodejní výstava zahraniční odborné literatury, 2017

┃ Prodejní výstava zahraniční odborné literatury, 2018

┃ Oslava výročí knihovny, 2019

┃ Od září 2017 knihovna zavedla novou službu,
a to balíčky služeb knihovny „na míru” pro své
uživatele, především studenty, kteří právě zpracovávají bakalářské nebo diplomové práce.
Jedná se zejména o přípravu knih a konzultace
při vyhledávání v databázích a informačních
zdrojích dle jejich požadavků.
┃ V dubnu 2019 v rámci International Weeku
pořádaném Oddělením zahraničních styků navštívily fakultní knihovnu kolegyně z knihovny
Ekonomické univerzity v Katovicích.
┃ V roce 2019 byla v rámci projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ upravena část
studovny a rovněž došlo k modernizaci prostor
čítárny na hlavní budově fakulty.
V roce 2019 oslavila knihovna 10 let v nově zrekonstruovaných prostorách areálu Na Vyhlídce. U příležitosti tohoto jubilea připravila knihovna řadu zajímavých akcí. První z akcí byla na začátku zimního
semestru přednáška Vojtěcha Bruka ze společnosti
Zvol si info na téma Dávka chemtrails, fake news
a kritického myšlení! Pro studenty byla připravena
řada soutěží a tematicky zaměřených kvízů. V prostorách před knihovnou byl vysazen knihovnický
strom „Sakura ozdobná“. Závěr oslav byl věnován
přednášce cestovatele Jana Macháčka ze společnosti cestolet.cz na téma Jak levně a efektivně
cestovat. Součásti oslav bylo také vyhlášení nejaktivnějšího čtenáře z řad studentů. Cenu získala
Bc. Lucie Heczková.

┃ Návštěva knihovny zahraničními studenty, 2019

┃ Návštěva středoškoláků v knihovně, 2017

┃ Výuka v prostorách knihovny, 2017

┃ Studentský FIFA turnaj v prostorách knihovny, 2017

2015 - 2020

┃ Přednáška o cestování, 2019

Každoročně je pro zájemce z řad studentů,
akademických pracovníků i odborné a laické veřejnosti rozšiřována nabídka odborné
literatury, ať již v klasické podobě nebo prostřednictvím elektronických knih, databází
či jiných zdrojů a to nejen v češtině, ale také
v angličtině, polštině, němčině a dalších jazycích. Mezi tradiční akce se v posledních
letech zařadilo také pořádání tzv. informačních lekcí pro nové uživatele knihovny, což
jsou studenti prvního ročníku, kteří se touto
formou seznámí s fungováním knihovny, výpůjčním systémem a dalšími službami, které
knihovna poskytuje. S příznivým ohlasem
se setkávají také pořádané přednášky zaměřené na efektivní využití informačních zdrojů,
které jsou připravovány v rámci rozšiřování
spolupráce se středními školami. Díky intenzivnější spolupráci s akademickou obcí a nabídce nových služeb na míru, zaujímá knihovna mezi studenty a akademiky své pevné
místo a stala se nedílnou součástí fakulty.
Za posledních šest let se z univerzitní knihovny stalo moderní informační centrum, které
nabízí nepřeberné množství tištěných a elektronických zdrojů a také komfort a pohodlí.
O tom svědčí také nárůst uživatelů knihovny.
V roce 2015 byl počet uživatelů knihovny 640
a v roce 2020 se tento počet zvýšil na 2420
uživatelů.

105

Dalších 5 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech a obrazech

STUDIUM
NA FAKULTĚ
Dalších 5 let Obchodně podnikatelské fakulty v datech a obrazech

2015 - 2020

Studium na fakultě
Na počátku byly na fakultě nabízeny dva bakalářské studijní obory - Ekonomika obchodu a služeb se specializacemi Marketing a management
v obchodní činnosti, Podnikání v terciální sféře
a Ekonomika cestovního ruchu a obor Ekonomika
nevýrobní sféry a sociálního rozvoje se specializací
Sociální a rekvalifikační řízení. V roce 1993 byla fakultě udělena akreditace pro výuku magisterského
studia. V průběhu dalších let došlo k postupnému
rozšiřování a inovování stávající nabídky oborů.
Od akademického roku 1999/2000 došlo v souladu
s novým vysokoškolským zákonem k transformaci
studijních oborů do nově formulovaných studijních
programů. V roce 2014 byl na základě restrukturalizace fakulty snížen počet nabízených bakalářských
studijních oborů na osm a čtyři navazující magisterské studijní obory. Snížení počtu nabízených
oborů bylo vyváženo zavedením specializací, které
dávají možnost hlubšího a profilově užšího zaměření studia v daném oboru. V akademickém roce
2015/2016 byl pak ve studijním programu Ekonomika a management akreditován zcela nový studijní obor Podniková ekonomika a management
pro bakalářské a navazující magisterské studium
s možností volby několika specializací.
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Akademický rok
2016/2017
V akademickém roce 2016/2017 fakulta nezískala prodloužení akreditace studijního oboru
Hotelnictví a k 31. srpna 2016 byla ukončena
dohoda o spolupráci se Střední školou hotelnictví a služeb a Vyšší odbornou školou, Opava.
Od dalšího akademického roku tak dobíhající výuka studentů oboru Hotelnictví byla realizována
pouze na karvinské fakultě. V rámci bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a management byla proto zřízena nová specializace
Management hotelnictví. Pro akademický rok
2016/2017 byl uchazečům poprvé nabízen nově
akreditovaný navazující magisterský studijní
program Economics and Management, studijní
obor Business Economics and Management vyučovaný v angličtině. Ke studiu do tohoto oboru
nastoupili první zahraniční studenti v akademickém roce 2018/2019.

┃ Výuka studentů, 2018

┃ Přijímací zkoušky, 2019

Akademický rok
2017/2018

Akademický rok
2018/2019

Akademický rok
2019/2020

V roce 2017 se v českém vysokém školství začaly
naplno projevovat dopady novely vysokoškolského
zákona, která vstoupila v platnost 1. září 2016. Zcela zásadní v tomto období byla příprava akreditace
nových studijních programů s rozlišením na profesní a akademické. Vedení fakulty připravilo koncepci
nabídky studijních programů, jejíž cílový stav představoval nabídku celkem 8 bakalářských studijních
programů (5 profesních a 3 akademické), 5 akademických navazujících magisterských programů
a 1 doktorského studijního programu.

Obchodně podnikatelská fakulta nadále realizovala bakalářské a navazující magisterské studium
ve 3 studijních programech, a to Ekonomika a management (Podniková ekonomika a management,
Účetnictví a daně - pouze bakalářská forma),
Hospodářská politika a správa (Bankovnictví, Veřejná ekonomika a správa, Sociální management
- pouze bakalářská forma) a Systémové inženýrství a informatika (Manažerská informatika). Zcela
zásadní byla v daném akademickém roce příprava
akreditace čtyř zcela nových studijních programů.

V roce 2019 získala fakulta akreditace čtyř nových
studijních programů zpracovaných podle nové
legislativy a nových standardů, a to bakalářský
a navazující magisterský akademicky zaměřený
program Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví,
bakalářský profesně zaměřený studijní program Finance a účetnictví, navazující magisterský akademicky zaměřený program Manažerská informatika
a bakalářský profesně zaměřený program Cestovní
ruch a turismus.

2015 - 2020

┃ Imatrikulace studentů, 2017
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┃ Studentky připravující se na státní závěrečné zkoušky, 2015

┃ Předání prospěchových stipendií, 2016

V roce 2020 fakulta získala akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Veřejná ekonomika a správa a bakalářských profesně zaměřených
programů Marketing a Management v sociálních
službách. V procesu akreditace jsou bakalářské
profesně zaměřené programy Digitální business
a Mezinárodní obchod.

┃ Státní závěrečné zkoušky, 2015

Počty studentů na fakultě v letech 2015 – 2020
Rok
2015*
2016*
Bakalářské studium
1787
1442
Navazující magisterské
808
855
studium
Celkem
2595
2297
* údaj k 31. 12 daného roku, ** údaj k 31. 10. 2020

2017*
1312

2018*
1135

2019*
1151

2020**
1901

784

643

555

661

2096

1778

1706

2562

Obchodně podnikatelská fakulta má od roku 2004
udělenou akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním
oborem Podniková ekonomika a management.
Studium se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je tři nebo čtyři
roky a je stanovená akreditací studijního programu. V letech 2004 - 2015 byl akreditován studijní
program s tříletou standardní dobou studia. V roce
2015 byl akreditován studijní program se čtyřletou
standardní dobou studia a také studijní program
Economics and Management, obor Business Economics and Management v anglickém jazyce, což
otevírá možnosti studia pro uchazeče ze zahraničí.
Organizaci doktorského studia zajišťoval od počátku Ústav doktorských studií. Od roku 2016 jej
zajišťuje Oddělení vědy a výzkumu a za organizaci
a průběh doktorského studia zodpovídá proděkan
pro vědu a výzkum. Doktorský studijní program
je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou
tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je orientováno na prohloubení teoretických
poznatků a přípravu k samostatné tvůrčí vědecké práci v daném oboru. Cílem je výchova vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních

┃ Obhajoba disertační práce Michaely Horúckové, 2019

standardů v oblasti ekonomické teorie při použití
moderních matematicko-statistických metod,
moderních informačních technologií s využitím
týmové práce. V rámci studia doktorandi řeší aktuální problémy managementu či marketingu firem,
malého a středního podnikání, finančního řízení
firem a financování podnikatelské činnosti a další
oblasti spadající do výzkumného programu fakulty. Studenti se podílejí na řešení projektů v rámci
SGS, GAČR, TAČR aj. a spolupracujících tuzemských
a zahraničních institucí.
Počet přijímaných studentů v posledních třech letech klesá, čemuž odpovídá i počet úspěšně obhájených disertačních prací v dalším období. Přesto
nadále zůstává doktorské studium významným
stupněm studia na naší fakultě i pro její budoucí
rozvoj.

Přehled počtu přijatých doktorských studentů
a úspěšně obhájených disertačních prací
25
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5
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0
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Habilitační řízení

2015 - 2020

Akreditační komise na podzim roku 2015 udělila
Obchodně podnikatelské fakultě akreditaci k habilitačnímu řízení v oboru Podniková ekonomika
a management, a to do listopadu 2023. Fakulta
se tak stala třetí součástí Slezské univerzity, která
může konat habilitační řízení a udělovat uchazečům titul docent. 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.
Získáním akreditace habilitačního řízení v oboru
Podniková ekonomika a management se otevřela možnost dalšího kvalifikačního růstu nejen pro
akademiky naší fakulty, která jako každá jiná vysoká škola nové docenty k zajištění výuky potřebuje,
ale také pro uchazeče z jiných vysokých škol, pro
které je možnost habilitačního řízení také otevřená.
Od roku 2017 byla úspěšně zakončena 4 habilitační
řízení. V současnosti jsou zahájena dvě habilitační
řízení.
V březnu 2017 přednesl RNDr. Ing. Roman Šperka,
Ph.D. habilitační přednášku na téma Simulácie
podnikových procesov a obhájil habilitační práci
na téma Informačná podpora riadenia podnikových procesov na operatívnej úrovni.
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V červnu 2017 prezentovala svou
přednášku na téma Teorie kapitálové
struktury v návaznosti na ekonomickou výkonnost podniku Ing. Petra Růčková, Ph.D. a obhájila habilitační práci
na téma Vliv vybraných determinantů
teorií kapitálové struktury na rozložení
použitých zdrojů financování v podnicích zemí Visegradské čtyřky.
V listopadu 2017 přednesla habilitační
přednášku na téma Využívání metod
strategického řízení v segmentu malých a středních podniků: dlouhodobý
pohled Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. a obhájila habilitační práci
na téma Promyšlená strategie nebo jen
adaptabilita? Vybrané aspekty chování malých a středních podniků.
V únoru 2019 přednesla habilitační
přednášku na téma Green logistics issues in enterprises management Marta
Starostka-Patyk, Ph.D. a obhájila habilitační práci na téma Reverse logistics
of defective products in management
of manufacturing enterprises.

┃ Seminář studentů doktorského studia, 2017

┃ Přijímací zkouška k doktorskému studiu, 2017

┃ Jarmila Šebestová po úspěšném ukončení habilitačního
řízení, 2017

┃ Setkání studentů doktorského studia, 2017

┃ Malá obhajoba disertační práce Lucie Waleczek Zotykové,
2017

┃ Habilitační přednáška Marty Starostky-Patyk, 2019

┃ Obhajoba disertační práce, 2020

┃ Obhajoba disertační práce Tomáše Pražáka, 2020

2015 - 2020

┃ Habilitační přednáška Romana Šperky, 2017
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2015 - 2020

Absolventi
Karvinská fakulta za období od svého zřízení vychovala více než 13,5 tisíc odborníků zaujímajících
přední pozice ve firmách či institucích. Vydobyla
si tak své stabilní místo mezi poskytovateli vysokoškolského vzdělávání. Nabídkou širokého spektra studijních oborů, programů a specializací, které
dle zájmu a potřeb trhu pravidelně aktualizuje již
od svého vzniku, oslovuje zájemce jak z regionu, tak
z celé ČR i zahraničí.

┃ Slavnostní promoce absolventů, 2016

Přehled absolventů bakalářského studia
Akademický rok
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┃ Absolventky fakulty, 2017

Přehled absolventů navazujícího magisterského studia
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┃ Absolventi fakulty, 2018

2019/20

2015 - 2020

Akademický rok
Prezenční studium
Kombinované
studium
Celkem
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Almanach absolventů
Od roku 1994 začal vycházet Almanach absolventů. Jednalo se o občasník, který vycházel 2x
ročně a informoval o profesní dráze absolventů
fakulty. V průběhu tří let bylo vydáno šest těchto občasníků. Almanach v podobě ročenky, jak jej
známe dnes, poprvé vyšel v roce 1998. Almanach

absolventů na počátku vydával redakční tým složený ze studentů fakulty pod vedením docentky
Marie Godulové. Redakční rada současně organizovala závěrečný večírek absolventů. Od roku 2008
zpracovává Almanach Oddělení rozvoje a vnějších
vztahů.

Spolupráce s absolventy

118

Fakulta dlouhodobě udržuje a rozvíjí spolupráci se svými absolventy. Do výuky jsou standardně zapojování úspěšní absolventi fakulty,
a to prostřednictvím přednášek či speciálních
seminářů pořádaných katedrami. Například v
dubnu 2019 se uskutečnila přednáška úspěšné absolventky fakulty Ing. Silvany Jirotkové, generální
ředitelky agentury pro podporu podnikání a investic

CzechInvest, v současnosti působící jako náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu. V květnu
2019 se na fakultě konala přednáška Ing. Jana
Juchelky, předsedy představenstva a generálního
ředitele Komerční banky, a.s. a zároveň absolventa
fakulty z roku 1995. Absolventi se účastní také konferencí pořádaných fakultou a spolupracují jako
odborníci z praxe při koncipování závěrečných prací

┃ Redakční tým při tvorbě Almanachu, 2004

a disertačních prací. Dle možností fakulta využívá
absolventů jako odborných konzultantů v záležitostech týkajících se rozvoje fakulty a akreditace
nových studijních programů. Absolventi jsou také
zapojeni do výuky odborných předmětů v rámci připravovaných akreditačních materiálů nových profesně orientovaných studijních programů
a k obsahu těchto studijních programů se v průbě-

hu jejich tvorby také vyjadřují. Absolventi se rovněž
zapojují do činnosti v rámci coworkingového centra
Business Gate, kde předávají své zkušenosti studentům prostřednictvím workshopů. V listopadu
2018 se uskutečnilo setkání s vybranými absolventy fakulty v coworkingovém centru Business Gate,
kde jim zástupci fakulty představili aktivity centra
Business Gate a jejich význam pro odbornou přípravu studentů. Dále byli seznámeni také s činnosti
Institutu interdisciplinárního výzkumu a nabídkou
služeb pro instituce státní správy a samosprávy.
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┃ Setkání s absolventy v prostorách coworkingového centra Business Gate, 2018

┃ Přednáška Ing. Jana Juchelky, 2019
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„Studium oboru Financí
na OPF v Karviné mi pomohlo zjistit, co mě baví
a v čem bych se chtěl
do budoucna více rozvíjet. Finanční trhy
se mi již během studia
staly koníčkem a později i prací. Na vysoké škole
jsem se také naučil samostatnosti a v neposlední řadě
jsem využil příležitost vycestovat do zahraničí v rámci studijního
programu ERASMUS, což byla jedna z nejhodnotnějších zkušeností studia.“
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Ing. Radek Obrusník,
Business Analytik, Deutsche Boerse Services s.r.o.,
absolvent oboru Finance, 2012
„Studium na vysoké škole mě obohatilo v několika věcech, nebyly to jenom nabyté teoretické a praktické schopnosti, ale především
zkušenosti potřebné do běžného života i světa businessu.
Studium mě osobně naučilo,
že tvrdá práce a intenzivní
nekonečné sebevzdělávání
je základem pro možný budoucí potenciální úspěch, jak v životě, tak v práci. Fakulta mi dala
jasně najevo, že nic není nikde a nikdy

zadarmo a člověk se musí buď poctivě připravit, poctivě pracovat nebo
osobně rozvíjet a podporovat individuální talent. Veškeré nabyté
vědomosti a zkušenosti během
studia se mi hodily během pracovních pobytů v zahraničí (Austrálie, Německo, Nizozemí, Rusko),
kde je vše pouze a pouze na vás.
Velice jsem si vážil propojení teorie
s praxí. Rád vzpomínám na přednášky odborníků z praxe a samotné studium
na fakultě hodnotím jako jedno z nejhezčích
období v mém životě. Na fakultu se vždy rád vracím
a s radostí předávám moje dosud nabyté zkušenosti
dál.“
Bc. Petr Pičman,
zakladatel a majitel společnosti,
Commis Europe s.r.o.,
absolvent oboru Hotelnictví, 2013
„Na dobu strávenou na OPF v Karviné vzpomínám
ráda. V září 1991 jsme zahájili jako teprve druzí prváci naše studium na OPF. Tam začala porevoluční
výuka, kdy se rodilo úplně všechno. Absolvování některých předmětů bylo snadné, naopak absolvování
některých vůbec ne. Několikrát jsme si došli na právo v podání tehdejšího tvůrce Obchodního zákoníku,
přísná matematika v podání doc. Godulové, statistika prof. Ramíka anebo bankovnictví prof. Poloučka.
Fantastické základy účetnictví jsme dostali od doc.
Sikorové a mohla bych v tom výčtu pokračovat...

určitě nezmíním všechny
profesory
a docenty,
kteří nám
do života dali
profilově od
všeho něco, co
jsme poté v praxi
využili. Škola nás bavila možná taky proto, že více
než o přesné osnovy šlo o reálnou práci, po které
byla poptávka. Co bylo moc fajn, že Aiesec byl spojnicí ke stáži v Sal. Oppenheim v Kolíně nad Rýnem,
odkud byl už jen kousek k mé současné práci. Na fakultu jsem se vrátila po několika letech, když jsem se
přihlásila do doktorského studia, které jsem úspěšně
dokončila. Dnes je to už deset let a ráda na to vzpomínám a karvinské zážitky a atmosféra chybí. Tímto
si dovoluji poděkovat své Alma mater za roky studia
a popřát vše dobré a hodně zdraví celému akademickému sboru a studentům, hodně zdraví a sil v téhle době, která snad brzy bude za námi a těším se, že
se snad brzy zase osobně budeme moci vidět.“
Ing. Markéta Stržínková, Ph.D.,
generální ředitelka Atradius Česká republika,
absolventka oboru Ekonomika podnikání
v obchodě a službách, 1996,
absolventka doktorského oboru Podniková ekonomika a management, 2010

Studovali u nás

předseda představenstva a generální
ředitel Komerční banky, a.s.

Ing. David Šrom

Chief Controller,
Dalkia Česká republika, a.s.

Ing. Lucie Urválková

Ing. Daniel Stolarz

Ing. Daniel Morys

místopředsedkyně představenstva
a finanční ředitelka UNIQA ČR a SR

obchodní ředitel ArcelorMittal
Tubular Products Karviná, a.s.

předseda představenstva
Dopravního podniku Ostrava, a.s.

Ing. Lukáš Raszyk

Ing. Lukáš Ondříšek

Ing. Kateřina Zychová

náměstek primátora,
statutární město Karviná

ředitel pobočky
Raiffeisenbank Karviná
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Ing. Jan Juchelka

výkonná ředitelka
Verdi Capital, s.r.o.
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Teorie v praxi
Propojit získané vědomosti s reálnou praxí je dlouhodobým cílem Obchodně podnikatelské fakulty,
jež má zajistit studentům po ukončení studia nejen zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, ale také kvalitní start jejich profesní kariéry.
Provázat teoretické poznatky s praxí se fakulta
snaží prostřednictvím nově vytvořeného coworkingového centra na podporu podnikání Business

Gate, či prostřednictvím přednášek, seminářů
a workshopů odborníků z praxe. V rámci výuky
prakticky zaměřených předmětů jsou pro studenty
organizovány exkurze do vybraných podniků, firem
či institucí. Mezi další aktivity, které se setkávají
s příznivým ohlasem nejen u studentů fakulty, ale
také studentů okolních středních škol se řadí Týden
podnikavosti apod.

Business Gate
Coworkingové centrum Business Gate bylo založeno v roce 2016 ve spolupráci Obchodně podnikatelské fakulty se statutárním městem Karviná. Jeho
cílem je vytvořit příhodné podmínky pro rozvoj
podnikání v Karviné a okolí. Tímto projektem se fakulta 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. Právě výše zmíněná charakteristika je základním rysem prvního pilíře nazvaného Business Gate Academy.

┃ První výročí coworkingového centra Business Gate, 2017

┃ Team leadeři 9. ročníku Business Gate Academy

Podnikatelé v něm v první fázi zdarma zadají náměty pro řešení. Následně jsou dle typu zadání sestaveny týmy studentů. 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.
Realizace podnikatelského záměru probíhá během
semestru a je zakončena finální prezentací před
zadavateli. Po finální prezentaci, která je spojena s předáváním cen, certifikátů a vyhodnocením
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 mají možnost získat mimořádné stipendium za nejlepší práci nebo
za absolvování získat kredity. Pokud se podnikatel
rozhodne navržené řešení ve firmě implementovat,
finančně ohodnotí řešitele dle sjednané dohody.

┃ Studentský tým u zadavatele zakázky Kaufland, 2017

Studenti ve svých zadáních v minulosti pracovali pro společnosti VR Life, s.r.o., Emos, s.r.o., Dva
Mluvčí, s.r.o., OstraWINA, a.s., FairBox, Auto Tichý,
Simply You Pharmaceuticals, a.s., Kaufland ČR
v.o.s. a další. Pro tyto a spoustu dalších společností
studenti zpracovávali zadání jako například marketingové strategie, obsah a správu sociálních sítí,
uspořádání konferencí, komunikační kampaně, finanční plány a další.
┃ Konzultace studenta s operátorem týmu, 2018
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┃ Studentský tým u zadavatele zakázky
Pštrosí vršek Wieder, 2016
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V rámci Business Gate Academy také probíhají workshopy a semináře odborníků z praxe zaměřené zejména na marketingovou komunikaci
a soft-skills. Studenti nebo začínající podnikatelé
tak mají možnost dozvědět se mnoho užitečných
informací týkajících se webové analytiky, brandingu, copywritingu, PPC reklam, chatbotů nebo obchodních a komunikačních dovedností.
Druhý pilíř nazvaný Business Gate Benefit je určen pro začínající podnikatele a freelancery, kteří
se snaží vytvořit něco zajímavého, ale potřebují odvahu, nápady a odstartovat svůj úspěch.
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V multifunkčním centru mají k dispozici odborné konzultace, semináře, školení apod.
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 stalo centrum Business Gate ideálním místem a otevřenou branou do světa
podnikání, kde nalezne místo pro svou realizaci.

┃ Coworkingové centrum Business Gate, 2018

Týden
podnikavosti
Od roku 2018 se na Obchodně podnikatelské fakultě pravidelně koná akce Týden podnikavosti, která
má za cíl vzbudit nejen u studentů fakulty, ale také
u středoškolských studentů zájem o podnikání.
V průběhu jednoho týdne vystoupí na půdě fakulty
několik podnikavců a podnikatelů, kteří studentům
představují svůj podnikatelský příběh a nabídnou
i doprovodné aktivity. Studenti se tak kromě zajímavých informací mohou dozvědět o možnostech
brigád, stáží nebo o nabídkách témat závěrečných
prací. Týden podnikavosti tak úspěšně nahradil již
┃ Týden podnikavosti, 2019

Mezi nimi lze zmínit příběh Jakuba Tížka, který
představil svůj celorepublikově rozšířený program
na podporu studentské podnikavosti Podnikni To!,
příběh Tomáše Buchwaldka z Patriotů MSK nebo
ředitele Delta Capital, a.s. Radima Paříka. René
Müller představil street food koncept Faency Fries
a přednášku si také pro studenty připravil nejmladší český starosta Richard Vereš ze Slezské Ostravy
nebo bývalý ředitel Mölnlycke Health Care a výrobce iglú pro bezdomovce Emmanuel Chilaud. Akce
se účastní nejen studenti fakulty, ale pravidelně
jsou navštěvovány také středoškoláky z Gymnázia v Karviné nebo Havířova, Obchodní akademie
v Karviné a Českém Těšíně.

┃ Týden podnikavosti, 2018

┃ Týden podnikavosti, 2019

Zúčastněné firmy i studenti si během akce mohou
odnést velké množství postřehů a informací, které
je mohou inspirovat v rámci vlastní podnikavosti,
která sama o sobě nemusí přímo vést k podnikání,
ale hlavně k aktivnímu přístupu při řešení každodenních problémů.

2015 - 2020

poněkud neefektivní formát kariérních dnů. V rámci
celého týdne mají účastníci akce k dispozici ve foyer
fakulty i stánek s Karvinskými Gofry. O další občerstvení se starají studenti fakulty, kteří připravují
nealkoholické drinky a obsluhují bar. Na každý den
je připraven program s rozdílným zaměřením. Studenti se tak v předešlých ročnících mohli seznámit
například s činností Hyundai Motor Manufacturing
Czech, s.r.o., Raynet, s.r.o., ROBE lighting, s.r.o., Dustee Technologies, s.r.o., Kvados, a.s., AdVisio marketing, s.r.o., Dva Mluvčí, s.r.o., Raiffeisenbank, a.s.,
Partners, KPMG, s.r.o., Simply You Pharmaceuticals, a.s., Data Servis – informace, s.r.o., Okin BPS,
a.s., Kovona System, a.s. nebo Student Agency.
Kromě zástupců jednotlivých firem, kteří prezentovali možnosti spolupráce se studenty, byl program
akce obohacen také o příběhy úspěšných podnikatelů z celého Česka.
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Přednášky odborníků z praxe
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vyslechnout přednášku Ing. Marty Machurové
z Ministerstva hospodárstva Slovenské republiky
na téma „Význam trhů a tržnic v cestovním ruchu
Slovenska“, či se zúčastnit přednášky Ing. Mojmíra
Hampla, MSc., Ph.D., viceguvernéra ČNB, na téma
„Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty
- centrální banky a měnová politika v současnosti“.
Studenti také hovořili s Ing. Martou Novákovou,
prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu,
a to o problematice postavení obchodu a cestovního ruchu v ČR. V listopadu 2016 navštívil fakultu
doc. PhDr. Ľubomír Čech, CSc. z Fakulty mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě,
který pro studenty připravil přednášku na téma
„Islám v proměnách času“. V roce 2017 navštívil
fakultu Ing. Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady
ČNB který přednášel studentům na téma „Finanční

stabilita a dohled“. V roce 2018 přijala pozvání a navštívila fakultu Ing. Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska a Ing. Tomáš
Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, aby se studenty diskutovali na téma „Proč
mají Slováci rádi euro a Češi ne?“. Na téma „Kryptoměny: nová finanční revoluce?“ hovořili se studenty Ing. Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady ČNB
a Jaroslav Brychta, hlavní ekonom X-TRADE Brokers. S brig. generálem Ing. Vladimírem Vlčkem,
Ph.D., krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR, měli studenti možnost hovořit
V roce 2016 mohli studenti diskutovat s renomoo krizovém řízení ve veřejné správě a s Ing. Janem
vaným politologem, ekonomem a komentátorem
Wolfem, primátorem statutárního města Karviná,
dr. habil. Petrem Robejškem, který několika stům
diskutovali na téma „Finance územní samosprávy“.
posluchačům představil své vize, úvahy a názoV roce 2019 hostila fakulta Ing. Aleše Michla, člery v rámci přednášky „Výhody a nevýhody EU pro
na bankovní rady ČNB, který vedl interaktivní předevropské hospodářství“. Dále si mohli studenti
nášku o rozhodování ČNB
o měnové politice, a také
diskutoval se studenty
o tom, proč ČNB zvýšila
sazby. V květnu fakultu navštívil také Ing. Jan
Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, a.s.
a také absolvent fakulty,
který se studenty diskutoval na téma „Marketing
┃ dr. habil. Petr Robejšek, 2016
┃ Ing. Elena Kohutíková a Ing. Tomáš Prouza, 2018 ┃ Ing. Aleš Michl, 2019
finančních služeb“.
Obchodně podnikatelskou fakultu každoročně navštíví řada předních osobností z tuzemska, ale také
ze zahraničí, aby se v rámci přednášek, workshopů
či seminářů podělily o své poznatky a zkušenosti
z praxe. Od roku 2015 přijalo pozvání a navštívilo fakultu mnoho významných odborníků, mnozí z nich
na fakultě přednášejí pravidelně a jejich přednášky
se těší velké oblibě jak ze strany studentů, tak zaměstnanců fakulty. Připomeňme si alespoň některé z nich.

┃ Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D., 2016

┃ Ing. Marie Mitzová, 2016

┃ Ing. Mgr. Magdaléna Fiřtová, Ph.D., 2017

┃ Ing. Bohumír Přebinda, 2017

┃ Ing. Jan Wolf, 2018

┃ brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., 2018

┃ Ing. Silvana Jirotková, 2019

┃ Ing. Markéta Stržínková, Ph.D., 2019
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┃ Ing. Marta Nováková, 2016
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Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání (CŽV) má na Obchodně
podnikatelské fakultě své nezastupitelné místo.
Více než 20 let nabízí zájemcům o další vzdělávání řadu specializovaných seminářů mimo rámec
akreditovaných studijních programů, které jsou
připraveny „na míru“ firmám regionu, i kurzy určené
široké veřejnosti. V letech minulých to byly například semináře zaměřené na statistiku v obchodě
a podnikání, podvojné účetnictví, peníze a bankovnictví, právo podnikání, daňovou evidence podni-

katelů, kurzy zaměřené na metody práce s textem,
počítačové, jazykové a jiné kurzy. V posledních šesti
letech prošlo celoživotní vzdělávání podstatnými
změnami týkající se koncepce, struktury, nabídky
kurzů či formy výuky. Nově jsou tak nabízeny kurzy
reflektující zájmy trhu či společnosti, například Přípravné kurzy na přijímací zkoušky, Základní kurzy
účetnictví, Matematika v ekonomii, kurzy z oblasti
IT - CISCO NETWORKING ACADEMY. Pro rozšíření nabídky kurzů CŽV byly splněny požadavky pro

udělení autorizace pro profesní kvalifikaci Manažer
projektu, a to na dobu 5 let. Jedná se o úplnou profesní kvalifikaci dle standardů Národní soustavy
kvalifikací. Dále byl také nově nabízen akreditovaný Kvalifikační kurz pro sociální pracovníky.

Master of Business
Administration
Významným posunem v oblasti celoživotního
vzdělávání je od akademického roku 2017/2018
realizace dvouletého mezinárodně uznávaného
kurzu Master of Business Administration (MBA).
Kurz je určen zejména pro členy středního a vyššího
managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří
mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu. V zimním semestru
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┃ Převzetí diplomu o absolvování kurzu MBA, 2020

Od roku 2017 je celoživotní vzdělávání prezentováno prostřednictvím nově vytvořeného portálu, který mohou zájemci navštívit z fakultního

či univerzitního webu.
Portál obsahuje komplexní nabídku kurzů
celoživotního vzdělávání včetně nabídky kurzů Univerzity
třetího věku. Zájemci
o studium daných
kurzů se prostřednictvím portálu mohou
zaregistrovat a podat
elektronickou přihlášku do vybraného kurzu.

Univerzita třetího věku
Významnou
součástí
celoživotního vzdělání
je také Univerzita třetího věku (U3V), která
má na Obchodně podnikatelské fakultě svou
dlouholetou
tradici.
V souladu s požadavky
Asociace univerzit třetího
věku v České republice,
monitorující a garantující
kvalitu studia U3V na veřejných vysokých školách,

byla převážná část vzdělávacích modulů U3V přestavěna do podoby dvouletých rámcově ucelených programů, skládajících se z jednosemestrálních kurzů. Studium se nezaměřuje pouze na čistě
ekonomická témata, nýbrž je rozšířeno o nabídku
studia dalších atraktivních vzdělávacích oblastí,
například historie, turistiky či komunikačních dovedností. Témata jsou koncipována na základě
průzkumu zájmu mezi účastníky U3V, a to formou
dotazníkového šetření. Největší zájem senioři projevili o oblast informačních technologií. Četnému
zájmu se mezi posluchači těší výuka cizích jazyků. Jejich motivací je nejen zvyšování kvalifikace

2015 - 2020

akademického roku 2018/2019 byla poprvé zahájena výuka tohoto kurzu, jehož cílem je rozvinout potřebné profesní kompetence současných
a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti
managementu a marketingu, ekonomiky, financí,
řízení lidských zdrojů a řízení informací. V akademickém roce 2019/2020 úspěšně absolvovalo kurz
6 posluchačů. Pro akademický rok 2020/2021 jsou
do kurzu přihlášeni noví posluchači.
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u pracujících, ale také přání odstranit jazykovou
bariéru při cestování anebo se naučit pouze něco
nového. Pro tyto nadané a pilné posluchače bude
v příštích letech vytvořen rámcově ucelený program anglického jazyka zaměřený na různé tematické oblasti jako je cestování, kultura, mezinárodní gastronomie atd. Výuka přednáškových cyklů
je podpořena tištěnými studijními materiály, které
přispívají k větší přehlednosti jednotlivých témat,
lepší orientaci v dané vzdělávací oblasti a možnosti samostudia. Součástí studia je také zpracování
seminárních prací, které jsou v závěru výuky vyučujícími vyhodnoceny a autoři nejlepších prací jsou
oceněni věcnými dárky.

k navazování vzájemných kontaktů a nových přátelství. Posluchači Univerzity třetího věku tak již
měli možnost navštívit nejen zámky, podniky a jiná
zajímavá místa v naší republice, ale zavítali také
například do předvánoční Vídně, Krakowa či Wroclawi.

┃ Exkurze - Svatý Kopeček u Olomouce, 2016

Velkou oblibu si získaly také exkurze pořádané
v rámci výuky za účelem získávání nových poznatků, praktických zkušeností, sloužící však také

┃ Exkurze - Baťovo muzeum ve Zlíně, 2019
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┃ Exkurze - Wroclaw, 2018
┃ Exkurze - Novojičínské klobouky Tonak, 2019

┃ Exkurze - Valašské muzeum v přírodě, 2019

┃ Slavnostní předávání osvědčení, 2017

┃ Slavnostní předávání osvědčení, 2018

┃ Předání ocenění za nejlepší seminární práci, 2015

┃ Předání ocenění za nejlepší seminární práci, 2016

┃ Předání ocenění za nejlepší seminární práci, 2018

┃ Výuka posluchačů U3V, 2017

2015 - 2020

┃ Slavnostní předávání osvědčení, 2016

┃ Výuka posluchačů U3V, 2018
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Zahraniční aktivity
Rozvoj mezinárodní spolupráce patří dlouhodobě
k hlavním prioritám fakulty, a proto se každoročně
snaží o její rozšíření. Od svého počátku se fakulta
začlenila do různých forem spolupráce se zahraničními vysokými školami a dalšími vzdělávacími
a vědeckými institucemi. Počáteční aktivity byly
zaměřeny především na vzájemné oboustranné
kontakty a uzavírání dvoustranných smluv. Postupně byl kladen stále větší důraz na zapojení
do mezinárodních programů, vědecko-výzkumných projektů a grantů a do nastartování výuky
ve studijním navazujícím magisterském programu
Business Economics and Management vyučovaném v angličtině.
V roce 1998 se Slezská univerzita a její součásti zapojily do programu Socrates Erasmus. Kromě výše
uvedeného programu fakulta dále spolupracovala
v rámci programů Linqua, Leonardo da Vinci, Grundtvig a Rozvojových programů MŠMT ČR. Otevřela se tak celá škála oblastí spolupráce od mobilit
studentů, přes krátkodobé a střednědobé mobility
pedagogů až k rozvoji bakalářských a magisterských studijních programů, zavádění evropského
kreditního systému a evropských modulů. V průběhu let prošel program Erasmus řadou vývojových
etap a od roku 2014 je nahrazen programem Erasmus+. Fakulta každoročně aktualizuje a rozšiřuje

síť partnerských univerzit jak v rámci programu
Erasmus+, tak i dohod o spolupráci. Současná nabídka v rámci mezinárodních mobilit zahrnuje celkem 60 partnerských univerzit z 26 zemí. V období
let 2016 – 2020 fakulta uzavřela bilaterální smlouvy o mobilitách s 15 novými partnery. Nejčastěji
obsazovanými destinacemi již tradičně bývají partnerské univerzity Oulu University of Applied Sciences, Finsko, Universidad de Cartagena, Španělsko,
Saxion University of Applied Sciences, Nizozemí,
Universidad de Bologna, Itálie. Každoročně byl
také velký zájem o japonskou univerzitu J. F. Oberlin Univerzity v Tokiu a St. Petersburg University
of Economis and Management v Rusku. Studentské praxe realizují studenti dle svých preferencí.
V minulosti se jednalo především o studenty oborů Cestovní ruch a Hotelnictví, kdy praxe probíhaly
v letních měsících v turistických letoviscích a hotelových komplexech. Studenti ostatních oborů mají
možnost získat praxe nabízené přímo programem
Erasmus+, které jsou zaměřené na zvyšování jejich
odborné kvalifikace a na dokončení závěrečných
prací.

┃ Zahraniční studenti, kteří získali prospěchové stipendium, 2019

V prosinci 2015 schválila Akreditační komise MŠMT
Obchodně podnikatelské fakultě rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského
studijního programu Master in Business Economics
and Management o nový studijní obor Business
Economics and Management se specializací Marketing and Trade. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Tento nový studijní obor tak umožnil studium
jak zahraničním uchazečům z celého světa, tak také
uchazečům z ČR. V akademickém roce 2018/2019

bylo do navazujícího magisterského studia přijato
prvních 9 studentů z Indie. V zimním semestru pak
5 studentů dosáhlo studijního průměru do 1,7 a tím
získali nárok na prospěchové stipendium. V následujícím roce se ke studiu přihlásilo také 10 studentů
z Bangladéše a Pákistánu. Také tito studenti uspěli
při studiu a šesti z nich bylo přiznáno prospěchové stipendium. V akademickém roce 2019/2020
úspěšně ukončili toto studium první 4 studenti.

┃ Studenti z Číny, 2019

2015 - 2020

Nedílnou součástí zahraniční spolupráce je také vytváření podmínek pro studijní pobyt zahraničních
studentů na fakultě. Studijní či praktické pobyty
zahraničních studentů jsou zajištovány na základě
mezinárodních programů, nebo vládních dohod či
meziuniverzitních smluv o spolupráci. Zahraniční
studenti si mohou vybrat ze širokého spektra předmětů vyučovaných v angličtině, na jejichž nabídce
se podílejí všechny katedry fakulty. V roce 2020
bylo nabízeno téměř 50 předmětů v angličtině.
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┃ Erasmus Day, 2019

V roce 2016 byla spuštěna nová webová stránka
Masterinbusiness.cz za účelem propagace nového navazujícího studijního programu v angličtině.
O rok později byla vytvořena oficiální facebooková
stránka fakulty v anglickém jazyce. Neformální komunikace se zahraničními studenty nadále probíhá
i prostřednictvím facebookové skupiny International students Karvina. Od roku 2017 lze nalézt naši
fakultu na portále Masterstudies.com. V roce 2018
byla do provozu uvedena anglická verze fakultního
webu. Na pomoc zahraničním studentům při jejich
adaptaci na nové prostředí každoročně fakulta koordinuje tzv. Buddy program, jehož cílem je pomoci
zahraničním studentům se přizpůsobit na pobyt
a studium v ČR a na fakultě.
Pro zahraniční studenty je také každoročně organizována Oddělením zahraničních styků ve spolupráci s badíky řada kulturních a společenských akcí

┃ Gobal Village, 2017

┃ Výlet zahraničních studentů do Beskyd, 2020

┃ Zahraniční studenti s dr. Bernatíkem před fakultou, 2020

┃ Good Bye party, 2020

a výletů. Pravidelně se například koná mezinárodní
setkání studentů Global Village, na kterém studenti jednotlivých zemí prezentují svou zemi a nabízejí
ochutnávku tradičních národních jídel a nápojů.
Program je okořeněný zpěvem národních písní
a tancem. Každý semestr je již tradičně odstartován akcí nazvanou „Welcome Days“, jejíž součástí
je i bohatý kulturní program a organizované výlety

po okolí. Na konci semestru pak nesmí chybět závěrečná „Good Bye party“.
Mezi tradiční kulturní akce patří také tematické
podvečery u příležitosti velikonočních a vánočních
svátků. V rámci těchto setkání jsou zahraniční studenti seznámeni se zvyky spojenými s oslavou těchto svátků v Česku. U příležitosti 30. výročí vzniku

2015 - 2020

┃ Welcome Days, 2020
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programu Erasmus, uspořádala fakulta na počátku
listopadu 2017 tzv. „Erasmus Week“. Na každý den
si organizátoři připravili pro studenty domácí i zahraniční pestrý program sestávající se z různých her,
soutěží či přednášek. V říjnu 2019 a 2020 se fakulta zapojila do oslav programu Erasmus+. Pro studenty fakulty, ale také pro studenty partnerských
středních škol byl připraven tzv. „Erasmus Day“.
Pro účastníky byly připraveny prezentace zahraničních studentů, ochutnávky zahraniční kuchyně, hry
nebo fotosoutěž o nejlepší snímek z Erasmus pobytu. V roce 2020 se kvůli epidemické situaci Erasmus Day přenesl do online prostředí a při této příležitosti byly prezentovány video příběhy a interview
s našimi studenty, kteří uvázli na jaře ve španělské
Cartageně a se zahraničními studenty, kteří studovali v zimním semestru 2020/2021 na naší fakultě
v rámci programu Erasmus+.
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┃ Mikulášské posezení se zahraničními studenty, 2018

┃ Seznámení zahraničních studentů s velikonočními tradicemi, 2017

Výjezdy a příjezdy studentů za 6 let

┃ Slavnostní zahájení Promo Week, 2015

┃ Přednáška v rámci programu International Week, 2017

┃ Přednáška v rámci programu International Week, 2019
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Součástí zahraničních aktivit fakulty
jsou dlouhodobě také osobní kontakty pracovníků fakulty se zahraničními partnery mimo smluvní rámec, a to především v podobě účasti
na mezinárodních konferencích,
workshopech či seminářích. Nejvýznamnější dlouhodobé i krátkodobé
zahraniční pracovní pobyty akademických pracovníků fakulty provází
také jejich aktivní vystoupení na konferencích, ve výuce apod. V oblasti
vzájemné výměny pedagogů byla
posílena spolupráce se slovenskými
univerzitami UMB Banská Bystrica
a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě a polskými univerzitami WSB
University Dabrowa, Gdansk University of Technology, West Pomeranian

2015 - 2020
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a Karelia University of Applied Sciences (Finsko). V září 2015
Oddělení zahraničních styků zorganizovalo na fakultě setkání se zahraničními partnery tzv. „Promo
Week“. Cílem této aktivity bylo prezentovat karvinskou fakultu před zahraničními partnery a představit ji jako místo vhodné pro studium zahraničních
studentů i prostor pro další vědeckou či pedagogickou praxi akademiků. Akce získala příznivý ohlas
u zahraničních partnerů, a proto bylo rozhodnuto
o pravidelném pořádání těchto mezinárodních setkání. V květnu 2017 se tak uskutečnil první ročník
nazvaný „International Week“ za účasti 13 partnerů ze 6 zemí (Turecko, Polsko, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Japonsko). Další International
Week se konal v dubnu 2019. Akce se zúčastnilo 25
účastníků z ČR a 45 partnerů z 11 zemí (Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Německo, Belgie, Francie, Finsko, Čína, Velká Británie, Nizozemí).
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Výjezdy a příjezdy akademiků za 6 let
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V rámci rozšíření nabídky mobilit do zahraničí,
vědecko-výzkumné spolupráce a propagace studijních programů v angličtině byla v roce 2019
uzavřena smlouva o spolupráci s čínskými univerzitami Lanzhou University of Finance and Economics
(LUFE), Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE) a Dongguan University of Technology (DGUT). Na základě nově uzavřených bilaterálních smluv byly v roce 2019 úspěšně zahájeny
první studentské a učitelské mobility. Prvním počinem vzájemné spolupráce bylo hostování dvou
vyučujících z SXUFE na Katedře financí a účetnictví
v letním semestru akademického roku 2018/2019.
V zimním semestru akademického roku 2019/2020
spolupráce v rámci uzavřené smlouvy pokračovala
příjezdem 45 exchange a visiting studentů z SXUFE. Ve stejném období byli tři naši akademičtí pracovníci vyslání k hostování na výše uvedených univerzitách. Od letního semestru akademického roku
2019/2020 pak na fakultu zavítaly dvě vyučující
z SXUFE na Katedru financí a účetnictví a Katedru
ekonomie a veřejné správy.

2020

┃ Zahraniční vyučující pobývající na fakultě v rámci učitelské mobility, 2019

┃ Čínská delegace na OPF, 2019

┃ doc. Šperka na univerzitě v Číně, 2019

┃ prof. Stavárek a doc. Tvrdoň v Číně, 2018

2015 - 2020

┃ Zástupci fakulty na mezinárodním veletrhu, Finsko, 2019

┃ Zástupci fakulty na mezinárodním veletrhu, Švýcarsko, 2019

┃ Zástupkyně fakulty na mezinárodním setkání, Turecko, 2018

Obchodně podnikatelská fakulta se účastní řady
mezinárodních projektů (TEMPUS, CEEPUS, CIALP,
Sokrates/Erasmus, MŠMT apod.). Velmi významným mezinárodním projektem, na kterém se podílela i karvinská fakulta, byl v letech 2016 – 2019
projekt Podnikání a komunikace v multikulturních
týmech (ECMT+). Hlavním cílem byla podpora
vzdělávání v oblasti podnikání na evropské úrovni.
Hlavním řešitelem projektu byla Karelia University

of Applied Sciences, Joensuu (Finsko), ostatními partnery byly Technische Hochschule, Wildau
(Německo), Universite Jean Monnet Saint-Etienne
(Francie), Institut of Technology, Roanne (Francie), University of the West of Scotland, Paisley
(Skotsko), VIVES University College, Kortrjik (Belgie) a Politechnika Poznanska, Poznaň (Polsko).
Projekt obsahoval víceúrovňovou spolupráci zahrnující realizaci tzv. intenzivních programů (IP) pro
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┃ doc. Tvrdoň na International Weeku ve Finsku, 2016

studenty všech zúčastněných univerzit, přípravu
a realizaci společných kurzů, vytváření a sdílení
učebních materiálů, workshopy pro učitele a vytvoření komunikační a informační platformy. Závěrečný mezinárodní workshop projektu nazvaný
“Entrepreneurship and Education in the European
and Regional Context“ byl realizován v dubnu 2019
jakožto součást mezinárodního setkání „International Week“ pořádaném na fakultě. Pro posílení
prezentačních dovedností v angličtině a obohacení
obsahu závěrečných prací studentů OPF je od dubna 2014 pravidelně 2 x ročně pořádán mezinárodní
studentský seminář s oficiálním názvem International Student Seminar on Management and Financial Issues. Jeho záměrem je posílení prezentačních
dovedností v angličtině a obohacení obsahu závěrečných prací studentů. Semináře se konají ve spolupráci s Politechnikou Rzeszowskou a od roku 2019
také s Univerzitou Mateja Bela (Slovensko).

Obchodně podnikatelská fakulta je součástí mezinárodní partnerské spolupráce Study in the
Czech Republic, organizované Domem zahraniční spolupráce. Tato spolupráce přináší celou řadu
příležitostí, mezi něž patří například účast na mezinárodních akcích a vzdělávacích seminářích. Již
tradičně se fakulta účastní mezinárodního veletrhu vysokých škol pořádaných organizací EAIE nebo
fóra Czeducon – konference mezinárodního vysokoškolského vzdělávání. Na veletrzích se pravidelně zástupci Oddělení zahraničních styků setkávají
se zahraničními partnery fakulty a zároveň aktivně
vyhledávají nové možnosti partnerství. Mezi nové
partnery patří italské univerzity University of Brescia a University of Padova či University of Nicosia.
Spolupráce byla navázána i s agenturami pro nábor zahraničních studentů. Stávající situace související s pandemií Covid-19 přinesla v rámci zahraniční spolupráce řadu komplikací, ale také vytvořila

Pevně věříme, že se nám podaří mezinárodní spolupráci rozšiřovat i nadále a nabídneme všem našim
studentům, zahraničním partnerům a hostům zajímavé destinace pro jejich mobility, skvělé zázemí
pro jejich práci a množství osobních a odborných
příležitostí pro setkávání a kvalifikační růst.

┃ Výběrové řízení na studentské mobility, 2016

┃ Studijní pobyt v USA, 2017

┃ Studijní pobyt ve Španělsku, 2020

┃ Studijní pobyt ve Finsku, 2018

2015 - 2020

nové výzvy. S uchazeči o studium na fakultě proběhla komunikace prostřednictvím nových kanálů. V rámci spolupráce s Domem zahraniční spolupráce se fakulta zapojila do události Facebook
Live Sessions nebo webinářů partnerské agentury
Europe Study Center. V roce 2020 byla na fakultě
nově vytvořena pozice ambasadora zahraničních
studentů. Ambasador je cenným zdrojem informací a poradcem nejen pro naše zahraniční studenty,
ale také pro potenciální uchazeče o studium.

┃ Studijní pobyt ve Španělsku, 2016
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Zahraniční
spolupráce
┃ Na fakultu také každoročně zavítají zahraniční
delegace a akademičtí pracovníci z partnerských univerzit, aby zde přednášeli na vybraná témata nebo se zúčastnili mezinárodních
konferencí a workshopů pořádaných fakultou. Fakultu opakovaně navštěvuje například
prof. Keiki Fujita (Oberlin University, Tokio), Dr.
Cynthia L. Miglietti (Bowling Green State University, OH, USA), Dr. Gábor Dávid Kiss, PhD
(University of Szeged, Szeged) apod.
┃ 13. srpna 2015 navštívila Obchodně podnikatelskou fakultu delegace z University of Nebraska
at Kearney ve Spojených státech amerických.
V delegaci byl zastoupen Tim Burkink, Ph.D.,
děkan Fakulty ekonomie a techniky University of Nebraska at Kearney, kterého doprovázeli David Clark, emeritní profesor University
of Nebraska at Kearney a Ann Keefer, bývalá
studentka University of Nebraska. Den předtím
byla na půdě Slezské univerzity v Opavě podepsána dohoda o vzájemné spolupráci.
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┃ V období 13. října 2016 - 30. listopadu 2017
působil na Obchodně podnikatelské fakultě
na pozici výzkumného pracovníka Dr. Sohei Ito
z National Fisheries University, Department

┃ Vyučující z Číny, 2019

of Fisheries Distribution and Management
v Japonsku. Výzkumným zaměřením dr. Ita
na naší fakultě byla analýza, návrh a verifikace
modelů podnikových procesů s využitím formálních metod, které byly původně využívány
v oblasti počítačových věd pro vývoj bezpečných a korektních softwarových systémů.
┃ Ve dnech 7. - 8. září 2018 se na půdě Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a také fakulty uskutečnilo jednání se zahraniční delegací
z Číny, z provincie Shanxi. Setkání bylo organizováno Shanxi Provincial Education Department
a Moravskoslezským krajem. Na fakultu zavítali zástupci 3 univerzit: Shanxi University

of Finance and Economics, Communication
University of Shanxi a Taiyuan Tourism College.
Obsahem jednání byla spolupráce v oblasti exchange a degree studies, mobilita zaměstnanců a rozvoj vědy a výzkumu.
┃ V pondělí 26. srpna 2019 navštívila Obchodně
podnikatelskou fakultu v Karviné čínská delegace ze Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE), která se od roku 2018 stala
naši partnerskou univerzitou. V delegaci byl zastoupen rektor SXUFE Chang Naijun a děkani
4 fakult. V rámci strategických aktivit byla podepsaná smlouva o spolupráci.

┃ Sohei Ito, 2016

┃ Keiki Fujita, 2015

┃ Robert Bucki, 2019

┃ Sorin Gabriel Anton, 2016

┃ Magomet Yandiev, 2017

┃ Podpis smlouvy o spolupráci, 2019

┃ Návštěva kolegyň z knihovny Ekonomické univerzity
v Katovicích, 2019
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┃ Nicolas Barbaroux, 2015
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Věda a výzkum
Vědecko-výzkumná a publikační
činnost
Vědecko-výzkumné aktivity jsou nedílnou součástí
aktivit Obchodně podnikatelské fakulty již od jejího
vzniku. Výsledkem vědeckých a tvůrčích aktivit fakulty je publikační činnost. Autoři z fakulty se pravidelně podílejí na výsledcích své tvůrčí činnosti

na národní i mezinárodní úrovni. Oddělení vědy
a výzkumu na fakultě zabezpečuje kromě vědecko-výzkumné činnosti také řízení ediční činnosti,
podporu vědeckých konferencí a doktorská studia
a habilitační řízení na OPF.

Vědecko-výzkumná činnost
Tematicky byla vědecko-výzkumná činnost na Obchodně podnikatelské fakultě realizována zejména v oblastech mikroekonomie a makroekonomie,
marketingu a managementu, financí a bankovnictví, operačního výzkumu, statistiky, informatiky, legislativy nebo cestovního ruchu a turismu.
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Vědecko-výzkumné aktivity jsou realizovány
v několika prioritních oblastech garantovanými

jednotlivými katedrami. Vzhledem k existenci Institutu interdisciplinárního výzkumu je společným
jmenovatelem také výzkum v oblasti malého
a středního podnikání. Jednotlivé katedry realizují
výzkum v oblastech, které odpovídají jejich odbornému zaměření a především studijním programům, oborům či předmětům, jež garantují.

Vědecká činnost na fakultě je směrována pomocí
koncepčních dokumentů. Jedním z těchto dokumentů je Koncepce rozvoje OPF v oblasti výzkumu,
vědy a inovací na léta 2018 - 2020. V tomto období
byly klíčové oblasti vědecko-výzkumné činnosti zaměřeny na:
┃ Rozvoj a udržitelnost podnikatelských aktivit
v důsledku změn podnikatelského prostředí
(Katedra podnikové ekonomiky a managementu).
┃ Finanční řízení podniků a finančních institucí v regionu střední Evropy (Katedra financí
a účetnictví).
┃ Makroekonomické aspekty fungování české

ekonomiky a úloha veřejné správy v kontextu
členství České republiky v Evropské unii (Katedra ekonomie a veřejné správy).
┃ Inteligentní techniky pro podporu rozhodování
(Katedra informatiky a matematiky).
┃ Aktuální trendy v odvětví cestovního ruchu
a jejich aplikace ve vybraných zemích a regionech (Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit).
Na Obchodně podnikatelské fakultě probíhá průběžná snaha o posílení vazby mezi vzdělávací a vědecko-výzkumnou činností. Vědecko-výzkumná
činnost je na fakultě realizována zejména s ohledem na odborné zaměření kateder a zajištění

Podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI)
na celkových výdajích OPF
Rok
Podíl
výdajů
na VaVaI (%)

2015

2016

2017

2018

2019

16,7

17,1

16,7

15,5

14

2015 - 2020

┃ Vítězové soutěže o Cenu děkana za významnou publikační činnost, 2018

garantovaných studijních programů, oborů či dílčích předmětů. Udržení stávajících studijních oborů
či akreditace nových studijních programů s sebou
nese potřebu kvalitní vědecko-výzkumné činnosti
a transferu nejnovějších poznatků do výuky. Nástroji
k dosažení odpovídající vědecko-výzkumné aktivity, jež je následně přenášena do výuky, je grantově financovaný výzkum prostřednictvím externích
grantů, jako je například Grantová agentura České
republiky (GAČR), Technologická agentura České
republiky (TAČR), projekty v rámci dotačního titulu
podpory vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji
(MSK) či interních grantových systémů jako jsou
Interní grantový systém Slezské univerzity (IGS)
či specifický výzkum v rámci Studentské grantové
soutěže (SGS). V roce 2020 je výzkum studentů
doktorského studia podporován také z programu
Student Grant Foundation (SGF). Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací je tak dosahováno i v opačném směru, tj. zapojováním studentů
do tvůrčí činnosti, kdy se zapojením do širokého
spektra aktivit mohou ověřit získané dovednosti
a znalosti při řešení konkrétních vědecko-výzkumných úkolů různé náročnosti.
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Výstupy vědecko-výzkumné činnosti jsou v souladu
s platnou metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnotí se na základě publikačních a jiných
výstupů. V roce 2017 byly schváleny nové zásady
hodnocení a došlo ke změně v metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv.
Metodika 2017+), do té doby byly jednotlivým výstupům přiřazovány tzv. body RIV. V otázce větší
finanční jistoty výzkumných organizací je v novém
systému hodnocení pro poskytovatele schválena fixace finančních prostředků dlouhodobého
koncepčního rozvoje na tříleté období.
Počet řešených vědecko-výzkumných projektů v letech 2015 - 2020
ROK
2015
2016
2017
2018
2019
2020

GAČR
3
2
1
2
1
1

SGS
9
9
7
6
8
8

IGS
6
6
2
3
2
2

MSK
2
1
1
1
3
3

Hlavními výstupy vědecké činnosti pracovníků fakulty jsou zejména vědecké publikace, konkrétně
se jedná o články v odborných periodikách a sbornících, monografie a kapitoly v monografiích.
V průběhu uplynulých let došlo ke změně struktury publikační činnosti z důvodu již zmíněné změny
v metodice hodnocení (Metodika 2017+). Je patrný
zejména přesun publikační činnosti od příspěvků
publikovaných ve sbornících z konferencí ke kvalitnějším publikačním výstupům v článcích v časopisech indexovaných na Web of Science (WoS) nebo
ve Scopusu.

Významné publikační výstupy v letech 2015 - 2019
Články
Články Články
MonoRok
v ostatních
WoS Scopus
grafie
časopisech
2015
7,4
22
55
6,6
2016
7
18,43
45
1,85
2017
7
9
20,5
4
2018
13
27
20
3
2019
9
13
16
3
Celkem 43,4
89,43
156,5
18,45

Fakulta každoročně vyhlašuje Soutěž o cenu děkana OPF za významnou publikační činnost. Soutěž
významně přispívá k podpoře publikační činnosti
a motivaci výzkumníků. Cena děkana je udělována
za vědeckou publikační činnost v daném kalendářním roce, která přispěla ke zvýšení prestiže fakulty
v oblasti vědy a výzkumu a je vyhlašována v kategorii akademický pracovník a student doktorského
studia.
┃ Předání ocenění za publikační činnost, 2017

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti fakulty
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Do tvůrčí činnosti Obchodně podnikatelské fakulty
jsou zapojování také studenti, nejen doktorských,
ale i navazujících magisterských či bakalářských

studijních programů. Zapojení studentů do tvůrčí
činnosti je realizováno především prostřednictvím
projektů Studentské grantové soutěže SU, která

je určena nejen pro studenty doktorského studijního programu, ale i pro studenty navazujícího magisterského studia. Studenti se tak spolupodílejí

Fakulta rovněž podporuje zapojování studentů
všech forem studia do tvůrčích činností v podobě
pomocných vědeckých sil. Studenti tak mají možnost se zapojit v rámci podpůrných činností do řešení konkrétních vědecko-výzkumných úkolů.
Navíc jsou pravidelně ve spolupráci s Politechnikou Rzeszowskou, Fakultou managementu
uspořádány dva workshopy, resp. mezinárodní
studentské semináře (zpravidla na jaře je seminář pořádaný v Rzeszowě a na podzim na fakultě
v Karviné), jejichž cílem je prezentování výsledků

seminárních či kvalifikačních prací v anglickém
jazyce, a to za dohledu akademických pracovníků
obou fakult. Z hlediska fakulty a dalšího zkvalitňování a inovování výuky a vědecko-výzkumné
činnosti se jeví důležitým srovnání schopnosti studentů zpracovat odbornou problematiku v cizím
jazyce a tuto prezentovat a diskutovat v konkurenci studentů studujících obdobné obory na oborově
příbuzných vysokých školách v zahraničí.
V letech 2016 a 2017 se studenti OPF zúčastnili
Studentské vědecké aktivity, kterou pořádala Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské
Bystrici. Studenti prezentovali své práce z oblasti
ekonomických a společenských věd, z oblasti aplikace kvantitativních metod a informatiky, se zaměřením na samostatnou vědeckou činnost a přínos
pro praxi. Cílem konference bylo zapojení studentů
do výzkumné činnosti, získání nových podnětů pro
rozvoj ekonomické vědy a aplikovatelných poznatků pro ekonomickou praxi.

Ediční činnost
Fakulta již od roku 1998
pravidelně vydává recenzovaný vědecký časopis Acta academica
karviniensia. V časopise jsou publikovány

původní vědecké práce zejména v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a informačního managementu. Příspěvky v časopise jsou recenzovány
minimálně dvěma hodnotiteli v příslušném oboru.
Recenzní řízení je anonymní. Statě jsou uveřejňovány v jazyce českém, slovenském a anglickém.

┃ Mezinárodní studentský seminář, 2016

┃ Mezinárodní studentský seminář, 2019

Časopis vychází čtvrtletně. Časopis je indexován
v databázích ERIH plus, Index Copernicus, Genamics JournalSeek a EBSCO.
Obchodně podnikatelská fakulta se podílí na vydávání vědeckého časopisu E+M Ekonomie

2015 - 2020

na řešení širokého spektra národohospodářských
i podnikohospodářských problémů ekonomiky
ČR a EU, a to v souladu se zaměřením jejich bakalářských či diplomových prací. Studenti se do vědecko-výzkumné aktivity zapojují také v rámci projektů Institucionální podpory. Navíc od roku 2020
mohou studenti doktorských studií být řešiteli
v rámci soutěže Student Grant Foundation.
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a
management,
který je vědeckým
časopisem publikujícím původní recenzované vědecké
práce a vědecké
studie, jejichž základem je teoretická
a empirická analýza.
Časopis je zaměřen do oblasti ekonomie, podnikové
ekonomiky, financí,
managementu, resp. informačního managementu
a marketingu a stal se prvním impaktovaným časopisem v ČR pro obory podnikové ekonomiky a managementu. Časopis disponuje od roku 2011 impakt
faktorem, který v roce 2018 dosáhnul hodnoty 1,211

a v rámci oboru ekonomie se jedná o jeden
z nejvyšších impakt faktorů mezi časopisy
vydávanými v České republice.
Významnou složkou ediční činnosti OPF
se stalo zpracovávání a vydávání učebních
textů, kterých bylo jen za období 2015 2019 vydáno celkem 66.
Fakulta pravidelně vydává monografie,
jedná se o dlouholetou řadu Studia Oeconomica. Vydání monografie schvaluje
Redakční rada OPF a kvalita monografií
je zajištěna posouzením minimálně dvěma externími recenzenty. Za léta 2015 2019 bylo vydáno 7 monografií.

Konference
Obchodně podnikatelská fakulta pravidelně pořádá nebo se spolupodílí na organizování mezinárodních konferencí. Konference si získaly dobré jméno
a jsou místem setkání význačných odborníků z praxe i akademických a vědecko-výzkumných pracovníků z ČR a zahraničí.
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Katedra financí a účetnictví OPF pořádá
ve dvouleté periodě mezinárodní konferenci

„International Conference on Finance
and Banking“. Konference je pořádána již
od roku 1996 (tehdy s názvem „Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě
a České republice“). V roce 2019 se konal
již 17. ročník konference. Na konferenci vždy
vystupují s aktuálními tématy jako hlavní
řečníci významní odborníci v oboru financí a bankovnictví. Konference se účastní

Katedra ekonomie a veřejné správy OPF a Katedra
národohospodářská Ekonomické fakulty VŠB-TUO
pravidelně pořádala tradiční mezinárodní vědeckou
konferenci „Hospodářská
politika v členských zemích
Evropské unie“. V roce 2019
Vysoká škola PRIGO Havířov pořádala mezinárodní
vědeckou konferenci „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“ ve spolupráci s Katedrou ekonomie
a veřejné správy OPF. Mezinárodní vědecká konference
navazuje na dlouhou tradici konferencí pořádaných
v Moravskoslezském kraji
vztahujících se k tématům
Hospodářská a sociální politika, Hospodářská politika a tranzitivní ekonomiky,
Hospodářská politika a nové
členské země EU nebo Hospodářská politika v členských zemích EU.

Od roku 2017 Katedra podnikové ekonomiky a managementu a Katedra informatiky a matematiky
pořádá mezinárodní konferenci „Decision making
for Small and Medium-Sized Enterprises“ (DEMSME). Hlavním cílem konference je podpořit širší
diskusi o rozhodovacích procesech z interdisciplinárního a meziregionálního hlediska. Každý účastník má možnost vyměnit si zkušenosti a získat inspiraci pro další tvůrčí výzkum s kolegy z různých
zemí, univerzit a různých podnikových oblastí.
V rámci plenárního zasedání vystupují s poutavými
přednáškami vázanými k tematickému zaměření
konference hlavní řečníci, jimiž jsou uznávaní odborníci v oboru.
Od roku 2012 Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit pořádá spolu s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou SU mezinárodní konferenci
„Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu“.
Cílem konference je prezentace nových poznatků
v oboru, výměna vzájemných zkušeností účastníků konference, navázání osobních kontaktů
s cílem další spolupráce vzdělávacích institucí
a odborně-profesní sféry.
Oddělení vědy a výzkumu pravidelně organizuje
konferenci „Karviná Ph.D. Conference on Business
and Economics“, což je tradiční setkání Ph.D. studentů a mladých vědeckých pracovníků v různých
vědních odvětvích. Konference navazuje na tradiční Mezinárodní vědeckou konferenci doktorandů
a mladých vědeckých pracovníků, která byla fakultou pořádána již od roku 2008. Došlo však ke změ-

ně koncepce a zatraktivnění konference. Cílem nové
platformy bylo nabídnout doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům prostor nejen pro
sdílení svých dosavadních vědecko-výzkumných
zkušeností, ale i pro další aktivity, které mají přímou
souvislost s vědecko-výzkumnou činností. Program
konference byl doplněný o semináře zaměřené
na aplikaci matematicko-statistických metod
v programu EViews nebo semináře orientované
na práci v citačním manažeru Zotero. Účastníci
navíc získávají zpětnou vazbu na prezentovaný příspěvek od odborníků v dané oblasti a zkušenějších
kolegů. Účastníci mají možnost po zapracování
zpětné vazby publikovat příspěvek v recenzovaném vědeckém časopise Acta academica karviniensia.
Pravidelně je také pořádána mezinárodní vědecká
konference „Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie“, kterou pořádá Katedra
podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, ve spolupráci s naší
Katedrou podnikové ekonomiky a managementu
a Katedrou obchodního práva Obchodní fakulty
EU v Bratislavě.
Podpora vědy a výzkumu, ediční a publikační činnosti, jak vyplývá z rostoucí výkonnosti, se na Obchodně podnikatelské fakultě stala významnou
prioritou a udržení tohoto trendu patří mezi základní úkoly současného vedení fakulty.
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řada tuzemských i mezinárodních odborníků, sdílejí
tak své poznatky a vyměňují
si zpětnou vazbu.
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┃ Předání ocenění za publikační činnost, 2015

┃ Mezinárodní studentský seminář,
2017

┃ Vítězové soutěže o Cenu děkana za významnou publikační činnost, 2016

┃ Workshop k ESF projektu Rozvoj
vzdělávání na SU, 2019

┃ Mezinárodní studentský seminář,
2018

┃ Workshop k ESF projektu Rozvoj
vzdělávání na SU, 2017

┃ Předání ocenění za publikační činnost,
2020

┃ Konference Aktualní trendy lázeňství, hotelnictví
a turismu, 2016

┃ Konference Decision making for Small and Medium-Sized
Enterprises, 2017

┃ Konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, 2018

┃ Koference Právo v podnikání vybraných členských států
Evropské unie, 2019

┃ Konference Ekonomické a sociální výzvy
evropské ekonomiky, 2019

┃ International Conference on Finance and Banking, 2019
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┃ Konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, 2016
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Aktivity v regionu
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Obchodně podnikatelská fakulta se řadí mezi vysoké školy s regionálním zaměřením. V rámci své
činnosti vyvíjí aktivity zaměřené na vytváření, využívání a rozšiřování vědomostí a dalších aktivit
také mimo akademické prostředí. Dlouhodobě
spolupracuje a dále rozvíjí spolupráci s firmami,
podniky, územními samosprávnými celky i orgány
státní správy. Každoročně fakulta pořádá či se podílí na organizaci řady významných konferencí,
workshopů a seminářů nejen pro své studenty,
zaměstnance ale také pro zástupce firemního
či neziskového sektoru a širokou veřejnost. V rámci
prohloubení spolupráce s praxí mají firmy, podniky,
zástupci veřejného sektoru či začínající podnikatelé možnost využít nabídky spolupráce prostřednictvím Institutu interdisciplinárního výzkumu

či vybrané katedry a také coworkingového centra
na podporu podnikání Business Gate.

┃ Slavnostní otevření coworkingového centra
Business Gate, 2016

┃ První výročí činnosti coworkingového centra
Business Gate, 2017

Za velmi důležitou pokládá karvinská fakulta také
spolupráci se středními školami v regionu. Pro studenty středních škol je každoročně organizována
řada přednášek a workshopů zaměřených například na moderní metody zakládání fiktivních firem,
marketingovou komunikaci, finanční gramotnost,
design thinking, novinky v oblasti cestovního ruchu
či společenský protokol. V rámci spolupráce jsou
pro studenty středních škol pořádány znalostní
soutěže z různých oblastí, a to i ve spolupráci s dalšími institucemi jako je ČNB, Moravskoslezský kraj,
statutární město Karviná aj. Pro studenty středních
škol a širokou veřejnost pořádá fakulta každoročně

┃ Návštěva žáků ze základní školy, 2019

tzv. Den otevřených dveří, na kterém jsou zájemci
seznámeni s možnostmi studia na fakultě, studijními obory, absolvují prohlídku fakulty, odborné
knihovny apod. Od roku 2017 prošla organizace
této aktivity výraznou inovací.
Od roku 2018 posiluje fakulta také vazby se základními školami, pro které má připravený zábavně naučný program. Žáci se dozvědí co to je vysoká škola,
jak funguje, jak probíhá výuka apod.
K dalším cílům fakulty patří udržování kontaktů a rozvíjení spolupráce se svými absolventy,
a to prostřednictvím fakultního časopisu, fakultních webových stránek a Absolventského portálu
SU. Rovněž je vytvářen prostor pro aktivní zapojení
úspěšných absolventů do výukového procesu.
Fakulta se také podílí na řešení celé řady projektů (ať již financovaných z národních či unijních

┃ Vítězové středoškolské soutěže, 2016

┃ Den otevřených dveří, 2017

zdrojů), a to ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, statutárním městem Karviná a dalšími partnery. Odborníci z fakulty jsou členové pracovních
skupin, které zpracovávají strategickou vizi rozvoje
města Karviná do roku 2040 a Moravskoslezského
kraje a jsou členy různých monitorovacích výborů
a poradních orgánů.

Obchodně podnikatelská fakulta se jako celek
nebo prostřednictvím zástupců jednotlivých kateder či ústavů, nebo studentů fakulty podílí či spolupodílí na organizaci celé řadě kulturních a společenských akcí, které rozvíjí spolupráci fakulty
se širokou veřejností.

2015 - 2020

┃ Tematicky zaměřený workshop na střední škole, 2019
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┃ Podpis memoranda o vzájemné spolupráci, 2014

Řada akademických pracovníků zasedá v různých
správních orgánech a komisích územních samosprávných celků, a to především v Moravskoslezském kraji. Akademičtí pracovníci svým aktivním
zapojením do veřejného dění nemalou měrou přispívají ke strategickému rozvoji měst a obcí v regionu.
Fakulta intenzivně spolupracuje se statutárním
městem Karviná na základě memoranda o partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci
společných projektů souvisejících se strategickým
plánováním ekonomického rozvoje statutárního
města Karviná do roku 2025.
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Obchodně podnikatelská fakulta realizuje aktivity
také v oblasti celoživotního vzdělávání, kde se setkává s velkým zájmem ze strany veřejnosti především prostřednictvím kurzů nabízených v rámci
Univerzity třetího věku.

┃ Město Karviná, zdroj: facebook.com/mestokarvina, Milan Haluška, 2020

Spolupráce s fakultou
pohledem karvinského
primátora
Jako primátor města si velice cením toho, že máme
v našem městě Obchodně podnikatelskou fakultu
Slezské univerzity v Opavě. Je to významná instituce, díky které do Karviné proudí mladí lidé z celé České republiky, a která především vychovává odborníky pro naši společnost v podobě jejich absolventů.
Rovněž si coby zástupce municipality velmi vážím
spolupráce mezi univerzitou a městem Karvinou,
kdy zástupci univerzity jsou součásti příprav jednotlivých strategických plánů a podílí se na společném rozvoji města. S Obchodně podnikatelskou fakultou má Karviná několik úspěšných projektů, jako
například Business Gate. V tomto multifunkčním

coworkingovém
centru
mají studenti
možnost dostat
se do prostředí
praktického podnikání,
získávají zkušenosti se založením firmy a podobně. Tento projekt se těší velké
oblibě jak u studentů, tak u stávajících podnikatelů. Jsem přesvědčen, že Obchodně podnikatelská
fakulta Slezské univerzity v Opavě má nejen v Karviné, ale v celém regionu své neoddiskutovatelné místo. Byla a je velkým přínosem pro celý kraj
v uplynulých 30 letech a pevně věřím, že tomu tak
bude i v letech nadcházejících a k tomu jí přeji hodně štěstí a jejímu vedení mnoho sil.
Ing. Jan Wolf,
primátor statutárního města Karviná

Srategičtí partneři fakulty
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Odborní partneři fakulty
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Tradice na fakultě
Se vznikem Obchodně podnikatelské fakulty započala řada činností a aktivit, které se v průběhu let
přetvořily ve fakultní tradice. Nejstaršími aktivitami přetrvávajícími do současnosti jsou především
slavnostní ceremoniály spojené se zahájením nového akademického roku, přijetím studentů prvního ročníku do akademické obce fakulty či předání
diplomů čerstvým absolventům.

V posledních letech některé pořádané akce zanikly,
jiné byly znovu obnoveny a řada aktivit byla nově
vytvořena a pomalu tak rozšiřují škálu tradic pořádaných na karvinské fakultě.

┃ V říjnu 1990 se konalo první slavnostní zahájení akademického roku nově vzniklé karvinské
fakulty, tehdy ještě pod patronací Masarykovy
univerzity v Brně.
┃ V listopadu 1990 proběhla první slavnostní
imatrikulace studentů prvního ročníku.
┃ V říjnu 1993 se konala promoce prvních absolventů bakalářského studia. V roce 1995 se
uskutečnila promoce prvních absolventů magisterského studia.
┃ V červnu 1996 byl pořádán první absolventský
večírek v prostorách fakulty.
┃ V roce 1998 byl pro absolventy daného akademického roku poprvé zpracován Almanach
absolventů v podobě ročenky.

V lednu zve fakulta všechny zájemce o studium
na pravidelný Den otevřených dveří. Jedná se o tradiční akci, která se na fakultě koná už od jejího počátku. Zájemci tak mají nejen příležitost prohlédnout si fakultu, ale také získají informace o nabídce
studia, možnostech vycestování na zahraniční stáže, ubytování apod. Každoročně je tato akce pečlivě plánována a pro zájemce je vždy připraven zajímavý program.

Každoročně jsou na fakultě organizovány workshopy, mezinárodní konference aj. V roce 1996 například započala tradice pořádání mezinárodní konference z oblasti bankovnictví.

calendar-check leden

┃ Den otevřených dveří, 2016

calendar-check únor
Únor je vyhrazen fakultnímu plesu. První obnovený ročník Reprezentačního plesu fakulty se konal v roce 2015 v Obecním domě Družba. Jeho
cílem bylo nejen zajistit pestrý kulturní program

┃ Reprezentační ples fakulty, 2019

┃ Ekonomická olympiáda, 2020

a zábavu účastníkům, ale také navázat na dřívější
úspěšné fakultní plesy. Záměr se vydařil a od roku
2016 je fakultní ples pořádán pravidelně.

2015 - 2020

V roce 2020 se na fakultě poprvé konalo krajské
kolo Ekonomické olympiády pro Moravskoslezský
kraj. Jedná se o největší celostátní soutěž ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky
v Česku, na Slovensku a nově i v Maďarsku, kterou
pořádá a odborně garantuje nezisková organizace
Institut ekonomického vzdělávání z.ú. V roce 2021
je na fakultě plánováno pořádání dalšího ročníku
této soutěže.
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calendar-check březen
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V březnu se na fakultě koná Den doktorského
studia. Akce, která započala v roce 2013 má za cíl
představit potencionálním uchazečům doktorské
studium, jeho obsahovou náplň, způsob studia
apod. V průběhu akce mají zájemci možnost hovořit se studenty tohoto typu studia i s čerstvými
absolventy.

┃ Den doktorského studia, 2016

calendar-check duben
V dubnu 2019 byl vyhlášen první ročník sportovně
turistické akce pro studenty a zaměstnance fakulty nazvaný s OPéeFkou na vrchol. Jeho cílem bylo
ve stanoveném termínu zdolat pět vrcholů Beskyd.
Na konci roku pak byl vylosován vítěz z řad studentů a zaměstnanců. V roce 2020 se akce pod
názvem „S OPéeFkou na vrchol aneb zdoláváme
další vrcholy“ koná znovu. Tentokrát je jejím cílem
v humorném slova smyslu výšlapem na stanovené
vrcholy překonat zimní výstup docenta Tvrdoně
na Kilimandžáro (5895 m n.m.).

calendar-check květen
Další pomalu obnovovanou tradicí je květnová
oslava svátku studentstva Majáles, kterou pořádá
Iniciativa Dokořán ve spolupráci se studenty fakulty. Úkolem studentů je nejen výpomoc s organizací

┃ Sraz studentů v maskách před fakultou, 2018

┃ Vítězka 1. ročníku akce S OPéeFkou na vrchol, 2019

┃ Majáles, 2019

┃ Běh dětí, 2018

2015 - 2020

V květnu 2015 započala svou tradici akce nazvaná „Vyběhněte s děkanem“. Jedná se o sportovní
akci určenou studentům, zaměstnancům a veřejnosti, kteří mají možnost poměřit své běžecké

schopnosti s děkanem fakulty. Trasa je dlouhá
okolo 5 km a běžci ji mohou uběhnout samostatně
nebo ve štafetě. Od roku 2017 se akce účastnili také
fotbalisté z karvinského prvoligového fotbalového
klubu. Od roku 2018 byla akce rozšířena o běh dětí.
V roce 2020 se 6. ročník akce z důvodu pandemie
koronaviru uskutečnil virtuálně.

celé akce, ale také vymyslet a připravit doprovodný
program včetně průvodu masek a soutěží.
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V květnu 2019 se fakulta poprvé zapojila do akce
„Poděkujme horám“, kterou každoročně pořádá
spolek Čisté Beskydy. V rámci této akce se scházejí dobrovolníci z celého kraje a společnými silami
uklízí Beskydy. K dispozici mají záchytná stanoviště, kde získávají pytle na odpad, rukavice, drobné
dárky a cenné rady. Studenti a zaměstnanci karvinské fakulty zajišťovali obsluhu na stanovišti pod Javorovým vrchem, kde v průběhu dne dorazilo okolo
240 dobrovolníků, aby se zapojili do úklidu Beskyd.

calendar-check zaří
Na počátku září se od roku 2018 koná v prostorách
menzy pravidelné setkání všech zaměstnanců fakulty nazvané „Výkop nového akademického roku“.
Jedná se o neformální setkání spojené s malým
občerstvením a diskusí s děkanem o tom, co všechno je zamýšleno pro nadcházející akademický rok.

┃ Výkop nového akademického roku, 2020

Od roku 2015 mají studenti a zaměstnanci fakulty
možnost zapojit se do výzvy nazvané „Daruj krev
s Opéefkou a staň se dobrovolným dárcem krve“.
Cílem akce je získat nové dárce krve z řad studentů
a zaměstnanců Obchodně podnikatelské fakulty. Prvního ročníku se zúčastnilo více než 50 studentů spolu s pedagogy, kteří na Hematologickotransfúzním oddělení Nemocnice s poliklinikou
v Karviné bezplatně darovalo krev.

┃ Daruj krev s OPéeFkou, 2018

┃ Poděkujme horám, 2019

calendar-check listopad

calendar-check prosinec

┃ Návštěva Mikuláše na fakultě, 2019

Na počátku prosince navštěvuje naši fakultu pravidelně Mikuláš s čertem a andělem, aby odměnili
pilné studenty a zaměstnance hezkým dárkem
ze svého bezedného koše. Každé předání dárku je
podmíněno písničkou nebo básničkou ze strany
obdarovaného.
Prosinec je také ve znamení pořádání tradičního
vánočního setkání všech zaměstnanců fakulty. Při
tomto neformálním setkání v prostorách menzy
je děkanem zhodnocen končící rok, jsou předána ocenění vítězům ankety o zaměstnance roku
v kategorii akademický a neakademický pracovník
a předány další ceny a dárky. Nechybí ani bohatý
kulturní program a občerstvení.

┃ Zaměstnanecký večírek, 2017

2015 - 2020

┃ Sportovní odpoledne na hale STaRS Karviná, 2018

V listopadu se od roku 2018 pravidelně koná
ve sportovní hale STaRS Karviná sportovní odpoledne pro zaměstnance a také studenty doktorského studia fakulty. Účastníci se mohou zapojit
do badmintonového miniturnaje o ceny, zahrát
si ping pong nebo squash, protáhnout si tělo s lektorkou při lekci pilates nebo si zacvičit s lany v rámci
SM/SPS systém. V roce 2020 se toto sportovní odpoledne zařadilo do seznamu aktivit, které se z důvodu pandemie koronaviru neuskutečnilo.
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