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O doktorském studiu
Doktorský studijní program tvoří v hierarchii univerzitních vzdělávacích programů
nejvyšší stupeň po absolvování bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Doktorský stupeň studia je určen pro vysokoškolsky vzdělané
odborníky se zájmem o rozšíření znalostí v oblasti ekonomie a managementu, kteří
se chtějí věnovat vědecké práci. Doktorské studium je vhodné zejména pro uchazeče, kteří přemýšlejí o kariéře v akademické sféře ať už hned po absolvování doktorského studia nebo po ukončení působení v praxi.
Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost.
Již z tohoto popisu je zřejmé, že se jedná více o práci než o klasické vzdělávání.
Doktorské studium se od bakalářského či navazujícího magisterského výrazně liší. Neabsolvujete každý den přednášky či semináře, nemáte ve zkouškovém období najednou několik zkoušek za sebou.
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O studijním programu
Studijní program doktorského studia Ekonomika a management, studijní obor
Podniková ekonomika a management je zaměřen na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických i praktických otázek podnikové ekonomiky
a managementu ve všech základních oblastech podniku.
Studium umožňuje svým obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané
z magisterského studia. V rámci studia je kladen důraz na výzkumné zaměření znalostí a dovedností v oblasti podnikových systémů. Součástí studia je prohloubení
znalostí systémového využívání kvalitativních a kvantitativních metod ekonomické
analýzy, obecné ekonomie, moderních metod výzkumu, strategického a personálního managementu, marketingu, managementu inovací, financí podniku, role
bank a finančních trhů při financování podniků, účetnictví a daní, informačních
a komunikačních systémů v podnikání.
Studium vede posluchače k samostatné tvůrčí práci a komplexnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi.

4

Co je cílem doktorského studia?
Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management je připravit
vzdělané odborníky schopné samostatné vědecko-výzkumné práce. Zejména odborníky s vědeckým přístupem k řešení teoretických, ale i praktických problémů
z oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Cílem studia je rozvoj dalšího odborného růstu absolventů magisterského studia ekonomického zaměření se zájmem o podnikovou ekonomiku a management.
Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta podpořená jeho odbornou přípravou v relativně úzce specializované
oblasti.

S čím se v rámci
doktorského studia
student seznamuje?
Se základními teoretickými, metodologickými postupy, schopností realizovat
výzkum, prezentovat výsledky své práce v mezinárodním prostředí prostřednictvím konferenčních výstupů a publikací a získání pedagogických zkušeností, jako
je výuka nebo vedení kvalifikačních prací.
Studium je orientováno především na samostatnou práci studenta v oblasti základního i aplikovaného výzkumu ve sféře ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů při využití nejnovějších poznatků v tomto oboru. Posluchači jsou
v průběhu studia vedeni k osvojení metod vědecké práce, prohloubení teoretických znalostí v oblasti ekonomiky a managementu. Dále je kladen důraz na rozvoj
dovedností samostatného řešení odborných problémů z dané oblasti s důrazem
na komplexnost a teoretické zdůvodnění daného řešení, případně jeho praktickou
aplikaci v podniku. Důraz je kladen na aplikaci vědeckých metod a přístupů k řešení podnikové ekonomické a manažerské problematiky v širokém slova smyslu,
se zřetelem na možnosti budoucího praktického využití.
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Jaké jsou
předpoklady
k přijetí do
doktorského
studijního
programu?
Hlavní podmínkou přijetí ke studiu
do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia
v magisterském programu a následně úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Proč
doktorské
studium?
V minulosti doktorské studium bylo
spjato především s akademickou
půdou, avšak v současnosti se situace změnila a ekonomika je čím
dál více založena na znalostech,
které jsou vnímány jako hnací síla
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hospodářského růstu. To vše vyžaduje vysoce vzdělané odborníky se širokou škálou dovedností, kteří dokáží posouvat hranice poznání, implementovat nové poznatky do praxe, nacházet nové souvislosti a obecně řešit velmi složité úkoly.
Navíc doktorské studium prohlubuje schopnosti samostatně analyticky a systematicky pracovat a řešit problémy, kritické myšlení, rychlé vyhledávání a vyhodnocování informací, řízení projektů a v neposlední řadě i řízení týmu.
Úkolem doktoranda není jen vlastní vzdělávání se, ale také vlastní výzkumná práce. Ta by měla být na takové úrovni, aby obstála v mezinárodním srovnání. Doktorandi se pravidelně účastní vědeckých konferencí
a workshopů doma i ve světě a prezentují výsledky své práce i mezinárodnímu odbornému publiku. Disertační práce by měla přinést poznatky, které budou důležité nejen pro poznání vašeho
výzkumného tématu, ale hlavně pro posun vašeho vědního
oboru.
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Volba tématu disertační
práce
Pokud jste se rozhodli, že doktorské studium je pro Vás vhodné, je třeba dále věnovat dostatečnou pozornost volbě tématu disertační práce. Můžete si téma disertační práce zvolit
z vypsaných témat jednotlivých školitelů (rámcová témata
disertačních prací). Je také možné po dohodě se školitelem
navrhnout své vlastní téma disertační práce. V tomto případě je nutné následně kontaktovat proděkanku pro vědu a výzkum.
Je však důležité, aby Vás téma bavilo a viděli jste v něm důležitost a smysl jej několik let zkoumat. Tato motivace Vás bude
pak podporovat a vést k úspěšnému zpracování disertační
práce, která bude vyústěním několikaletého výzkumu v dané
oblasti. Disertační práce nemusí navazovat na diplomovou
práci. I skok do neznáma může otevřít nové možnosti.

Školitel
S volbou tématu disertační práce je spojen i výběr školitele. Školitel je pro doktoranda klíčová osoba. Školitel poskytuje
zpětnou vazbu doktorandovi, koriguje jeho výzkum, navíc doktorand má možnost se školitelem konzultovat výzkum, plnění
individuálního studijního plánu či řešení projektů.
Kromě školitele má doktorand podporu ostatních členů katedry a fakulty, oddělení vědy a výzkumu a dalších doktorandů. Může se účastnit workshopů či dalších akcí zaměřených na zvýšení kvalifikace, neformálních setkání zaměřených
na sdílení zkušeností nebo můžete využít osobních konzultací.

Nejste na to sami
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Prezenční
a kombinovaná forma studia
Doktorský studijní program lze studovat prezenčně nebo kombinovaně. Formu studia si uchazeč volí při podávání přihlášky.
Základní povinnosti jsou u studentů obou forem stejné (absolvování předmětů,
vědecko-výzkumná činnost, státní doktorská zkouška, malá obhajoba a obhajoba
disertační práce). Rozdíl je zejména v míře zapojení doktoranda do chodu fakulty
a příslušné katedry. V prezenčním studiu dochází student pravidelně na svou školící katedru, podílí se na organizační, pedagogické a vědecké práci své katedry,
je zapojen do výuky seminářů a vedení bakalářských prací. Výhodou prezenčního
studia je možnost získání doktorského stipendia, zapojení do projektů, spolupráce
s Business Gate a Institutem interdisciplinárního výzkumu, podílení se na dalších
aktivitách fakulty. Prezenční student je přímo zapojen do chodu příslušné katedry.
Studenti kombinovaného studia se ke konzultacím dostavují jen několikrát za semestr a je to vhodná forma studia při zaměstnání.
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Zapojením do různých projektů

a úspěšným publikováním výzkumů
může doktorand dosáhnout

Stipendia

na zajímavé ocenění.

Studenti prezenčního studia ve standardní době pobírají pravidelné měsíční stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu.
Doktorandi mají možnost se zapojit do grantů, kde mohou kromě finanční podpory
financování účastí na konferencích, publikačních poplatků, získat další stipendia.
Navíc mimořádně talentovaní studenti jsou podpořeni i z dalších projektů, např.
Moravskoslezského kraje. Univerzita a fakulta podporuje doktorandy ve formě mimořádných stipendií za publikování kvalitních příspěvků v časopisech nebo organizací soutěží o nejlepší publikace doktorandů v daném roce.
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Průběh a možnosti studia
arrow-alt-circle-right

Jak studium probíhá
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele a za kontroly Oborové
rady. ISP sestavuje student ve spolupráci se školitelem v prvním ročníku studia.
» Individuální studijní plán - v rámci ISP si student stanoví plán aktivit
v jednotlivých letech, který je rozdělen na studijní, vědecko-výzkumnou část a pedagogickou, ve které se doktorand podílí na výuce a
vedení bakalářských prací. Student také specifikuje zaměření disertační práce a harmonogram jejího zpracování.
» Kreditový systém - studium je uskutečňováno na základě kreditového systému (ECTS), podle kterého jsou jednotlivým předmětům
a tvůrčím aktivitám přiděleny kredity podle jejich náročnosti. Standardní zátěž studia stanovuje splnění alespoň 60 kreditů za akademický rok.
V prvních dvou letech doktorského studia student absolvuje předměty a skládá zkoušky, zapojí se do výzkumu, účastní se odborných konferencí a veřejně publikuje své první výsledky výzkumu ve vědeckých
časopisech. Ve třetím roce se student věnuje výzkumu při zpracovávání disertační práce, přípravě a obhájení tezí disertační práce v rámci státní doktorské zkoušky. Po úspěšném absolvování státní doktorské
zkoušky posluchač zpracovává disertační práci a směřuje k její obhajobě.

arrow-alt-circle-right		

Absolvování předmětů
Během doktorského studia, zejména v prvních letech, student skládá
odborné zkoušky a průběžně dokládá, že pracuje na své disertační
práci.
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arrow-alt-circle-right Publikační činnost a účast 					
		na konferencích
Doktorand by měl průběžně prezentovat výsledky své práce na vědeckých konferencích v Česku i v zahraničí a publikovat výsledky výzkumu
v podobě příspěvků do vědeckých časopisů.

arrow-alt-circle-right Zapojení do vědecko-výzkumného 		
		projektu
Studenti jsou zapojeni do řešení projektů základního i aplikovaného
výzkumu prostřednictvím interních či externích vědecko-výzkumných
projektů, jako jsou např. Studentská grantová soutěž (SGS), Student
Grand Foundation (SGF), Grantová agentura České republiky (GAČR),
Technologická agentura České republiky (TAČR) či projekty Moravskoslezského kraje. Řešení projektů podporuje u studentů schopnost
týmové práce, řešení dané výzkumné problematiky a prezentace výsledků výzkumu na domácích i mezinárodních konferencích či publikování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech. Zapojení doktoranda
do projektového týmu přináší možnost získání prostředků k financování
konferenčních poplatků a dalších nákladů spojených s účastní na konferenci a možnosti získání stipendia.
Příklady řešených vědecko-výzkumných projektů:
» Pokročilé metody a postupy zlepšování podnikových procesů – řešitel Ing. Dalibor Šimek, člen řešitelského kolektivu Ing. et Ing. Michal
Halaška (SGS 2018 – 2020)
» Vliv fundamentálních faktorů a corporate governance na ceny akcií
– členové řešitelského kolektivu Ing. Marie Ligocká, Ing. Tomáš Pražák (SGS 2016 – 2018)
» Vliv vybraných vnitropodnikových a makroekonomických determinantů na finanční strukturu podniků ve vybraných zemích střední
a východní Evropy – řešitelka Ing. Nicole Škuláňová (SGS 2020 – 2022)
» Consumer decision making in the presence of the context effect
and brands – řešitelka Ing. Radka Kubalová (SGF 2020 – 2021)
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arrow-alt-circle-right Studijní 			
		 mobility
Nabízí se i možnosti zahraničních
studijních pobytů či zahraničních
stáží, které přispívají k získání mezinárodních zkušeností. Doktorandi mají možnost vyjet do zahraničí a absolvovat zahraniční studijní
pobyt či zahraniční stáž na některé z partnerských univerzit. Studenti
se mohou zdokonalit nejen v oblasti
odborných znalostí, ale mohou získat
znalosti a zkušenosti ze zahraničního výzkumného pracoviště, zdokonalit se v komunikaci v anglickém
jazyce a pracovat na svém výzkumu ve spolupráci se zahraničními
experty. Zjistí, jak funguje akademické prostředí na jiných univerzitách,
poznají nové kolegy nebo si mohou
vyzkoušet práci v mezinárodním
týmu a kolektivu. V současné době
lze využít i možnosti virtuálních mobilit a realizovat mobilitu i v případě
omezeného cestování.
Příklady univerzit, kde doktorandi absolvovali zahraniční studijní
pobyty:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

University of Tartu, Estonsko
Université d´ Orleans, Francie
University of Twente, Enschede, Holandsko
University of Szeged, Maďarsko
Hochschule, Wirtshaft, Německo
University of Gdansk, Polsko
St. Petersburg State University of Economic and Finance, Rusko
Saint Gallen University, Švýcarsko
Canakkale University, Turecko
Kocaeli University, Turecko
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arrow-alt-circle-right

Anglický jazyk
V průběhu doktorského studia je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně
anglického jazyka a schopnost zpracovat vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce.

arrow-alt-circle-right

Ukončení studia
Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Do konce třetího ročníku student vykoná
státní doktorskou zkoušku, která zahrnuje vědeckou rozpravu ze dvou
zvolených předmětů a vědeckou rozpravu k tezím disertační práce.
Studium je ukončeno obhajobou disertační práce.
Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje
akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) uváděný za jménem.
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Absolvent studia
Absolvent doktorského studijního programu je schopen aplikovat zásady vědecko-výzkumné práce včetně matematicko-statistických metod a využít cizí jazyk
i další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech podnikové ekonomiky a managementu.
Absolventi mohou nalézt uplatnění zejména na vysokých školách ekonomického
zaměření, ve vědeckých a výzkumných centrech, ale i ve státní správě a ve větších
domácích či zahraničních firmách. Dále jako specialisté nebo analytičtí pracovníci
v ekonomických, finančních, marketingových odděleních či specializovaných poradenských a výzkumných organizacích.
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Vybrané úspěchy doktorandů
Cena děkana za významnou publikační činnost v kategorii studentů doktorského studia:
² Cena děkana za významnou publikační činnost v roce 2020:
» 1. místo: Ing. et Ing. Michal Halaška (spoluautor doc. Šperka) s článkem „Managing the business processes under the influence of industry 4.0: Case
study of loan application“ v časopise International Journal Business Information Systems.
» 2. místo: Ing. Nicole Škuláňová s článkem „Impact of selected determinants
on the financial structure of the mining companies in the selected countries“ Review of Economic Perspective – Národohospodářský obzor.
² Cena děkana za významnou
publikační
činnost
v roce 2019:
» 1. místo: Ing. Tomáš Pražák, Ing. Marie Ligocká
(spoluautoři dr. Šimáková, prof. Stavárek) s článkem
„Macroeconomic
factors and stock prices
in the food and drink industry“ v časopise British
Food Journal.
² Cena děkana za významnou
publikační
činnost
v roce 2018:
» 1. místo: Ing. Petra Krejčí
(spoluautorka doc. Šebestová) – článek „Social
innovation ties: A dilema
of product and employee
orientation“ v časopise
Polish Journal of Management Studies.

16

² Cena děkana za významnou publikační činnost v roce 2017:
» 1. místo: Ing. Markéta Šeligová s článkem „The effects of Selected Financial
Indicators on Liquidity of Companies in Selected Sectors in the Czech Republic“ v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.
» 2. místo: Ing. Tomáš Pražák (spoluautor prof. Stavárek) s článkem „The Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group“ v časopise Comparative Economic Research.
Soutěž o Nejlepší disertační práce, kterou pořádá konsorcium PROGRES 3:
² 2. místo v kategorii Ekonomie, finance a management – disertační práce
Ing. Markéty Šeligové, Ph.D. obhájená v roce 2018 s názvem „Zdroje financování ve vztahu k řízení platební schopnosti podniků v České republice“
² 3. místo v kategorii Ekonomie, finance a management – disertační práce
Ing. Martina Klepka, Ph.D. obhájená v roce 2016 s názvem „Marketingová komunikace značek na sociálních sítích v České republice“
² 3. místo v kategorii Ekonomie, finance a management – disertační práce Ing.
Jany Šimákové, Ph.D. obhájená v roce 2015 s názvem „Vliv devizových kurzů
a jejich volatility na zahraniční obchod“
² 3. místo v kategorii Ekonomie a finance – disertační práce Ing. Michala Stoklasy, Ph.D. s názvem „Využití regionálního značení produktů pohledem cross-kulturního marketingu“
² 1. místo v kategorii Ekonomie a finance – disertační práce Ing. Ivety Palečkové,
Ph.D. (v době ocenění dr. Řepková) obhájená v roce 2013 s názvem „Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru“
² 1. místo v kategorii Ekonomie a finance – disertační práce Ing. Zuzany Szkorupové, Ph.D. (v době ocenění dr. Gallová) obhájená v roce 2012 s názvem
„Efekty priamych zahraničných investícií v krajinách strednej a východnej
Európy“
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Struktura doktorského
studijního programu
Ekonomika a management
Statut

Název předmětu

Kredity

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška (50 kreditů)
A

Obhajoba disertační práce

30

A

Státní doktorská zkouška

20

Studijní část (minimální počet kreditů: 70)
Povinné předměty (50 kreditů)
A

Ekonomická teorie

15

A

Matematicko-statistické metody v ekonomii

15

A

Metodologie vědecké práce

10

A

Anglický jazyk a terminologie

10

Povinně volitelné předměty (minimálně 20 kreditů)
B

Banky, finanční trhy a financování firem

10

B

Finanční řízení podniku *)

10

B

Management inovací

10

B

Manažerské informační systémy

10

B

Marketing a řízení vztahů se zákazníky

10

B

Metody strategického řízení *)

10

B

Personální management

10

B

Účetní a daňové systémy

10

*) Student volí alespoň jeden z těchto předmětů podle zaměření práce
Vědecko-výzkumná část (minimální počet kreditů: 70)
Povinné tvůrčí aktivity (20 kreditů)
A

Zapojení do výzkumu

20

Povinně volitelné tvůrčí aktivity (minimálně 50 kreditů)
B

Článek v impaktovaném časopise Jimp

30

B

Článek v časopise v databázi SCOPUS Jsc

20

B

Článek v časopise Jost zalistovaný v databázi ERIH

20

B

Článek v časopise Jost

15

18

B

Článek odborný

5

B

Monografie B

30

B

Kapitola v monografii C

10

B

Příspěvek na konferenci D - WoS nebo SCOPUS

15

B

Příspěvek na konferenci

5

Volitelné tvůrčí aktivity
Zahraniční studijní pobyt (10 kreditů)
C

Zahraniční studijní pobyt

10

Citace publikací (max. 20 kreditů)
C

Citace v článku s IF na WoS nebo ve Scopus

4

C

Citace na konferenci ve WOS nebo ve Scopus

2

C

Citace v ostatních publikacích

1

Pedagogická část (volitelná)
Pedagogická činnost (max. 30 kreditů)
C

Výuka v seminářích a cvičeních

5

Vedení závěrečných prací (max. 20 kreditů)
C

Vedení závěrečné kvalifikační práce (BP, DP)

2
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Je doktorské studium pro mě?
V případě, že váháte či přemýšlíte, zda je doktorské studium to pravé nebo si už dopředu říkáte: „Já na to nemám”. Můžeme jen říct, že pokud máte chuť a odhodlání, baví Vás zkoumat problematiku z různých úhlů a stran, nevzdáte se po prvním
neúspěchu, ale naopak to berete jako impuls k hledání jiného řešení, je doktorské
studium určeno právě Vám. Základem pro úspěšné absolvování studia je výběr
tématu disertační práce, které by Vás mělo více než zajímat, měli byste se pro
něj nadchnout, přece jen s nadšením se veškeré i běžné činnosti dělají mnohem
lépe a v nejednom případě se stanou naším koníčkem. Navíc poznáte spoustu nových kolegů, ze kterých se mnohdy stanou přátelé, budou s Vámi prožívat úspěchy
i menší klopýtnutí, získáte podporu od těch, kteří si prochází tím samým.

Pokud jste se rozhodli pro studium, najdete
zde informace k přijímacímu řízení
UKONČENÉ VYSOKOŠKOLSKÉ MAGISTERSKÉ VZDĚLÁNÍ.

VÝBĚR TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE A ŠKOLITELE ZE SEZNAMU
VYPSANÝCH DISERTAČNÍCH PRACÍ, PŘÍP. NAVRŽENÍ VLASTNÍHO TÉMATU
PŘEDEM ODSOUHLASENÉHO ŠKOLITELEM A PRODĚKANKOU PRO VĚDU
A VÝZKUM.

KONTAKTOVÁNÍ POTENCIÁLNÍHO ŠKOLITELE A KONZULTACE.
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PŘÍPRAVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K DOKTORSKÉMU STUDIU
A ZPRACOVÁNÍ POVINNÝCH PŘÍLOH K PŘIHLÁŠCE:
² Úředně ověřená kopie diplomu magisterského studia.
² Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe.
² Seznam dosavadní publikační činnosti. Pokud uchazeč doposud odborně
nepublikoval, tato příloha se nepřikládá.
² Rámcové teze tématu disertační práce (dále teze) v rozsahu minimálně 5
stran. Obligatorními součástmi tezí jsou shrnutí současného stavu poznání,
specifikace cílů budoucí disertační práce, navrhované metody řešení, předpokládaná struktura disertační práce a seznam použité literatury. Teze musí
být projednány s budoucím školitelem.
² Stanovisko školitele, že v případě úspěšného přijímacího řízení přijímá roli školitele pro daného uchazeče.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PROBÍHÁ ELEKTRONICKY
IS.SLU.CZ/PRIHLASKA

arrow-pointer

ZAPLACENÍ ADMINISTRATIVNÍHO POPLATKU

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
² Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí.
² Uchazeč o studium při přijímací zkoušce prokazuje odborné znalosti (znalosti
ekonomické teorie a matematicko-statistických metod a zvoleného oboru),
předpoklady pro samostatnou vědeckou práci a součástí přijímacího pohovoru je ověření znalostí anglického jazyka.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A VÍCE INFORMACÍ

arrow-pointer
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Nenašli jste odpověď
na některou Vaši otázku
nebo už jste se rozhodli,
že si podáte přihlášku
k doktorskému studiu a rádi
byste se zeptali na konkrétní
informace? Zajímá Vás, jak
probíhá přijímací zkouška nebo
jak zpracovat teze?
Kontaktujte nás
Těšíme se na Vás
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Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je součástí Slezské univerzity v Opavě.
Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 2000 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami
a 2 ústavy. Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která
má v regionu své důležité místo a poslání.
Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě
učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, menza aj. V areálu
Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská knihovna, koleje, tělocvična, posilovna
aj.
Nabízíme moderní vybavení, přístup do prestižních elektronických informačních
zdrojů (databáze, elektronické časopisy a knihy), odborné akademické zázemí,
zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných a vědecko-výzkumných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů
financovaných z různých druhů
grantů. Klademe důraz na doglobe www.opf.slu.cz
sažení vysoké odbornosti nafacebook /slu.opf
šich absolventů, jazykovou vybavenost i získání praktických
instagram /obchodnepodnikatelskafakulta
zkušeností.

street-view go.slu.cz/opf360
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