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NABÍZÍME STUDIUM
ZAJÍMAVÝCH STUDIJNÍCH
OBORŮ A SPECIALIZACÍ:
VEŘEJNÁ EKONOMIKA
A SPRÁVA
MANAŽERSKÁ INFORMATIKA
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»Internet
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OD LETOŠNÍHO ROKU NABÍZÍME TAKÉ NOVĚ AKREDITOVANÉ
STUDIJNÍ PROGRAMY:
FINANCE A ÚČETNICTVÍ
MANAŽERSKÁ INFORMATIKA
CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové, milí studenti,
v minulém čísle našeho časopisu jsme vám slíbili rozhovor se staronovým
rektorem naší univerzity panem docentem Pavlem Tulejou, který své druhé funkční období zahájil 1. března 2019. Svůj slib plníme a rozhovor
nejen o tom, jak vnímá svoji pozici prvního muže univerzity, co mu tato
funkce dala a vzala, ale také o jeho představách, kterým by se univerzita
měla pod jeho vedením v příštích letech ubírat, přinášíme hned v úvodu
časopisu na stranách 6 - 7. V rozhovoru jsme samozřejmě nemohli opominout ani na dotazy, které až tak příliš s výkonem funkce rektora nesouvisí, ale zcela určitě mohou mnohé z nás zajímat. Samozřejmě jsme nemohli
do rozhovoru nezahrnout i dotazy, které jste nám pro pana rektora zaslali
vy, naši čtenáři. Věříme, že vás rozhovor zaujme.
Uplynulý půlrok byl pro naši fakultu poměrně úspěšný, když hned dva
z našich kolegů úspěšně ukončili své habilitační řízení a stali se docenty.
Prvním z nich byl prorektor pro studijní záležitosti Slezské univerzity a
člen katedry podnikové ekonomiky a managementu Tomáš Gongol,
který byl jmenován docentem v oboru Obchodní právo na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze. Druhou potom
členka katedry financí a účetnictví Iveta Palečková, která získala svůj
docentský titul na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně v oboru Finance. Využíváme tímto příležitosti a oběma spolupracovníkům upřímně gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů
v profesním i osobním životě.
Fakulta se však rozvíjí nejen v oblasti personální, snahou je investovat
do dalšího zlepšování materiálního zabezpečení výukového procesu, a to
i s využitím finančních prostředků, které nabízí prostřednictvím svých
fondů Evropská unie. Došlo tak k zásadní přestavbě Malého sálu a vytvoření zbrusu nových prostor tzv. Edukační laboratoře, která bude sloužit výuce mnoha specializovaných předmětů, ať už z oblasti marketingu
či informatiky. V obou případech nové prostory vypadají velmi dobře
a jsme přesvědčeni, že je nejen studenti budou rádi a v hojném počtu
navštěvovat.
V souvislosti se zkvalitňováním materiálního zázemí je velmi důležité,
že se fakultě podařilo získat nové akreditace studijních programů, kterými se snažíme obohatit stávající nabídku. Zájemci o studium se tak už
nyní mohou hlásit do nově akreditovaných studijních programů jako jsou
Finance a účetnictví, Manažerská informatika a také Cestovní ruch a turismus. Jsme přesvědčeni, že i tyto studijní programy přispějí k atraktivnosti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro zájemce o studium
na vysoké škole.
Jelikož nejenom prací živ je člověk a vzhledem k tomu, že se blíží tolik
očekávané období, kdy se pro studenty uzavřou brány fakulty, dovolte
nám, vážení kolegové, milí studenti, abychom vám touto cestou v souvislosti s nadcházejícím obdobím prázdnin a dovolených popřáli jejich co
nejpříjemnější prožití, ať již je budete trávit kdekoliv. Všem, kteří budou
trávit dovolenou či prázdniny mimo domov, potom i šťastný návrat domů.
za redakční tým
Marian Lebiedzik
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FAKULTA MÁ NOVÉ VEDENÍ
JMENOVÁNÍ VEDOUCÍCH PŘEDSTAVITELŮ
UNIVERZITY A FAKULTY
V úterý 19. února byl na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR předán jmenovací dekret
rektoru Slezské univerzity v Opavě. Doc. Pavel Tuleja tak k 1. březnu 2019 vstoupil do svého druhého
funkčního období na pozici nejvyššího statutárního zástupce Slezské
univerzity v Opavě.
V rámci slavnostního aktu byl do své
funkce uveden také děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
prof. Daniel Stavárek. Prof. Stavárek
byl zvolen kandidátem na pozici dě-

kana na zasedání Akademického senátu v listopadu loňského roku (článek spolu s rozhovorem naleznete
v prosincovém vydání časopisu).
Z rukou děkana fakulty Daniela
Stavárka převzali na konci února
jmenovací dekrety na funkční období březen 2019 - únor 2023 všichni
proděkani. V obsazení resortů nedochází k žádným změnám, doc. Marian Lebiedzik bude působit jako
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy,
doc. Petr Suchánek jako proděkan
pro studijní a sociální záležitosti
a také statutární zástupce děkana,
doc. Roman Šperka jako proděkan
pro zahraniční styky a doc. Michal
Tvrdoň jako proděkan pro vědu a výzkum. Tajemnicí fakulty i nadále zůstává Ing. Miroslava Šromková.
Všem přejeme hodně sil a pracovních úspěchů.

doc. Mgr. Petr
SUCHÁNEK, Ph.D.

doc. Ing. Marian
LEBIEDZIK, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Roman doc. Mgr. Ing. Michal
ŠPERKA, Ph.D.
TVRDOŇ, Ph.D.

Ing. Miroslava
ŠROMKOVÁ
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ROZHOVOR S REKTOREM UNIVERZITY
PAVLEM TULEJOU
Do funkce rektora jste nastoupil
z pozice děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Která
z těchto funkcí byla pro Vás náročnější či zajímavější?

Ve funkci rektora Slezské univerzity
jste působil již 4 roky. Jak byste toto
období hodnotil? Bylo pro univerzitu
úspěšné?
Mám-li říci pravdu, tak velmi nerad
hodnotím svou práci. Podle mého
názoru by ji měli zhodnotit jiní, a to
jak členové akademické obce univerzity, tak lidé stojící mimo univerzitní
půdu. Ale aby to nevypadalo tak, že
se vyhýbám otázce, musím popravdě říci, že jsem přesvědčen o tom,
že to byly čtyři roky, které byly pro
univerzitu úspěšné, a to zejména
díky práci, kterou pro ni odvedli,
a nadále odvádějí jak akademičtí,
tak neakademičtí pracovníci, jejichž
práce bývá poměrně často nedoceněna, protože ji všichni bereme jako
samozřejmost. Já osobně za svůj
úspěch považuji zejména to, že se mi
podařily postavit, i když velmi křehké, tak přece jen základy pro most,
který by měl více sblížit karvinskou
součást univerzity s jejími opavskými součástmi. Doufám, že na konci
mého funkčního období už to nebudou jen pilíře, ale finální stavba, která bude plně v provozu.
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Obě jsou náročné a obě jsou zajímavé. Každá z nich má své. Zatímco
zájmem děkana je především starost
o svou fakultu a snaha vybojovat ji
uvnitř univerzity odpovídající postavení, zájmem rektora je vybojovat
univerzitě její postavení v rámci českých veřejných vysokých škol. Když
se ohlédnu zpětně, jsem přesvědčen
o tom, že v pozici rektora mi velmi
pomohlo to, že jsem si prošel také
děkanskou funkcí, neboť moje optika pohledu na fungování univerzity
není jednostranná. Dokážu se vžít
jak do pozice rektora, tak do pozice děkana, což mi pomáhá zejména v situacích, kdy se zájmy těchto
dvou vedoucích pracovníků výrazně
rozcházejí. Díky tomu se mi mnohem
lépe hledá cesta ke kompromisům,
bez nichž bychom řadu strategických
rozhodnutí nebyli schopni vůbec učinit.
Která rozhodnutí ve zmíněných 4 letech rektorování považujete z pohledu dalšího úspěšného rozvoje univerzity za nejtěžší a nejdůležitější?
Já osobně jsem přesvědčen o tom,
že těžká byla všechna rozhodnutí
týkající se jak zásadních změn, tak
relativních drobností. Ať to již byla
změna loga univerzity, kterou považuji spíše za tu kosmetickou změnu,
či úprava metodiky rozpisu finančních prostředků mezi součásti, nebo
rozhodnutí přejít na nový informační
systém, všechna tato finální rozhodnutí za sebou měla dlouhé hodiny
jednání a vyjednávání, protože akademická sféra je značně konzervativní a velmi nerada podstupuje jakoukoliv změnu. A zda-li tato rozhodnutí
přispějí k dalšímu úspěšnému rozvoji
univerzity, to v tomto okamžiku nejsem schopen říci. Když jsem je pro-

sadil, tak jsem přesvědčen o tom, že
tomu tak bude, ale zda se realita sejde s mým pohledem, ukáže čas.
Co Vás přimělo k tomu, abyste znovu kandidoval na rektora?
Má odpověď bude asi hodně banální, ale je to tak. Byla to řada nedokončených věcí, které jsem v průběhu prvního funkčního období s mými
kolegy započali, ale vzhledem k délce tohoto období nestihli dokončit.
Namátkou informační systém, marketingová strategie univerzity, proces nových akreditací…
Jaké budou pro univerzitu z Vašeho
pohledu následující 4 roky?
Já osobně jsem přesvědčen o tom, že
velmi náročné. Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
je vyvíjen stále větší tlak na růst kvality a internacionalizace vysokých
škol a pokud se tomuto trendu nepřizpůsobíme, tak budeme jen velmi
obtížně konkurovat nejen velké pětce
univerzit, ale zejména našim nejbližším konkurentům, kterými jsou univerzity mimo tradiční centra vzdělávání, tj. univerzity a vysoké školy
v regionech. Takže já osobně jsem
přesvědčen o tom, že minimálně nás,
kteří stojíme v čele univerzity a jejich součástí, čekají čtyři roky tvrdé
dřiny a odříkání.
Co máte na Slezské univerzitě rád?
Na co jste pyšný?
Těžká otázka, pokud bych měl vybrat
něco konkrétního. Mám rád Slezskou univerzitu jako celek a mohu
říct, že vůči ní zaujímám stejný postoj, jako ke svým synům, kteří jsou
čerstvými úspěšnými maturanty.
Občas mne svými postoji dovedou
pořádně nadzvednout ze židle, často
se s nimi neshodnu, občas na ně zvýším hlas, ale i přesto vše jsem na ně
neskutečně pyšný a hrdý, co všechno
už dokázali. Takže Slezská univerzi-

Jaké jsou Vaše koníčky?
Tady je odpověď velmi jednoduchá:
fantasy a sci-fi literatura, focení
a pokud jsem náhodou zdráv tak
crossfit. Na víc už nezbývá čas.
Jaká hudba se Vám líbí?

částech, i když se všichni zatraceně
moc snažíme. Tíží mne také to, že
se pořád v hodnocení kvality pohybujeme na chvostu veřejných vysokých škol. Ale nejvíce mne tíží to, že
na takto malé univerzitě nejsme poměrně často ochotni táhnout za jeden provaz, jako kdybychom neznali
pověst o Svatoplukovi a jeho synech.
Plánujete na univerzitě prosadit nějaké zásadní změny?

to, jsem na tebe pyšný. Jsem pyšný
na každého, kdo přispívá k tvému
růstu, ať tím, že publikuje v prestižních časopisech, odvádí skvělou
práci na přednáškách, počítá mzdy
zaměstnancům, připravuje podklady pro jednání vedoucím kateder či
ústavů nebo dbá o to, aby naše kanceláře a učebny zářily čistotou.
Je naopak něco, co Vás tíží?
Samozřejmě. Tíží mne neochota
a nezájem. Tíží mne to, že zatím stojí
jen pilíře onoho dříve zmiňovaného mostu mezi Karvinou a Opavou,
a to, že ty pilíře jsou pořád poněkud
vratké. Tíží mne to, že nejsem schopen změnit obraz Rektorátu na sou-

Je otázkou, co je to zásadní změna?
Já mám pocit, že každý pracovník
univerzity za zásadní změnu považuje něco jiného. Pro někoho to byla
změna loga, pro jiného změny ve způsobu řízení, pro dalšího je to přechod
na nový informační systém. Já osobně jsem přesvědčen, že univerzita by
měla být dynamickou institucí, která musí reagovat na změny ve svém
okolí, takže z tohoto pohledu univerzita řadou změn projde, ale to, zda
tyto změny budou zásadní či nikoliv,
nechám na posouzení každého z vás.
Jaká by měla být univerzita za 4 roky
až budete končit své druhé funkční
období?
Já bych řekl, že sebevědomá a úspěšná. Měla by být univerzitou, kde bude
minulostí věta začínající slovy „Vy
v Opavě (Karviné)…“ Univerzitou,
která bude atraktivní pro uchazeče
o studium a univerzitou, na niž bude

Především česká. Poslední dobou
jsou to především Tři sestry, Pokáč,
Mňága a Žďorp, Xindl X či starší
hvězdy folku jako Nohavica, Kryl,
Hop-Trop. No a v případě zahraniční
hudby mne moji synové vrátili zpět
ke kořenům, takže heavy metal jako
třeba staří dobří Iron Maiden.
Jak nejraději trávíte volný čas?
Samozřejmě s rodinou, popřípadě
sám s knížkou, což je pro mne ideální relax.
Která žena je podle Vás nejkrásnější?
Čekáte, že řeknu něco jiného, než že
je to moje Lucie? :-D
Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Čím bychom Vás mohli uplatit?
Tak v tomto případě musím říct, že
žádné výraznější preference nemám.
Jídlo mám rád a poslední dobou
mám pocit, že je to na mně vidět víc,
než je mi milé. A co se týče úplatků,
tak ty zásadně neberu, i když dobrý
karibský suchý rum se nedá odmítnout. :-)
Jste vůdčí typ?
Podle mého názoru musí mít vůdčí
typ vizi a musí umět komunikovat
s lidmi, aby je svou vizí inspiroval
a motivoval. Vizi určitě mám – a vy
mi prosím řekněte, zda se mi ji daří
předávat – třeba právě Vám…?
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hrdá většina absolventů. Toto je moje
vize. Ale já osobně tuto vizi nebudu
schopen naplnit, pokud mne na této
cestě nepodpoří většina zaměstnanců a studentů naší univerzity. Bez
vaší pomoci a spolupráce budu jen
jednotlivec s vizí.
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GRATULUJEME K ZÍSKÁNÍ TITULU
DOCENT
V úterý 5. března převzal na zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické
v Praze z rukou rektorky, profesorky Hany Machkové, jmenovací dekret docentem
v oboru Obchodní právo Tomáš Gongol, prorektor pro studijní záležitosti Slezské
univerzity a člen katedry podnikové ekonomiky a managementu naší fakulty. K dosažení této vědecké hodnosti mu gratulujeme a hned jsme se ho zeptali: Co pro něj
získání titulu docent znamená?

HABILITACE JAKO SPLNĚNÝ SEN. OPRAVDU?
„Pravidelně se na stránkách našeho fakultního periodika objevuje rozhovor s někým, kdo dosáhl výrazného kariérního posunu v akademické sféře. Tentokrát jsem
byl osloven já s ohledem na to, že se mi podařilo v listopadu loňského roku obhájit
před vědeckou radou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze habilitační práci
a přednést habilitační přednášku.
Nemohu popřít radost z dovršení několikaleté přípravy a tvrdé
práce, která tomuto dni předcházela. S pocitem radosti a jistého
naplnění jsem později přijal také dekret docenta z rukou rektorky
VŠE doprovázený potleskem vědecké rady. Mohu však skutečně
hovořit o splněném snu? Naplnit kritéria, napsat práci a obhájit
ji, jsem vždy bral spíše jako povinnost akademického pracovníka jak přispět k růstu akademické obce, jejíž jsem součástí a to
s ohledem na odbornost, potřeby akreditace studijních programů,
prestiže univerzity atd.
O naplnění snu
však v mém případě lze jen těžko hovořit. Aniž
bych kohokoliv
odsuzoval, nepatřím mezi ty,
kteří považují život za prostor pro naplňování svých
snů, ale spíše jako prostor pro hledání a naplnění jeho smyslu.
Možná také proto se raději než kurzů pozitivního myšlení, dosahování vlastních cílů či emoční rovnováhy raději čas od času
odeberu do ústraní kláštera nebo africké buše, kde čerpám sílu
a inspiraci pro další práci. Afrika je v tomto směru mé osobě
a vnitřnímu nastavení velmi vstřícná, protože dává prostor, aby
byl člověk více sám sebou, bez moderních technologií a dostupných služeb. Tam není důležité, jestli je člověk rolníkem nebo
docentem, protože když chytne třeba tyfus, jako se to stalo na minulé misi mě, čeká ho stejné zrezavělé nemocniční lůžko a kapačky (blíže viz blog na www.bezmamy.cz). Ne že bych zrovna
tohle každému přál a na potkání doporučoval, ale vyrazit, třeba
jako dobrovolník do zemí třetího světa, je skvělá zkušenost, jak si
v životě možná trochu lépe nastavit hodnoty a priority.

w w w.bezma
my.cz

Tomáš Gongol
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Pavel Tuleja

Úspešným ukončením habilitačného konania Tomáša
Gongola sa potvrdilo to, o čom na katedre podnikové
ekonomiky a managementu (KPEM) vieme dlhodobo
– Tomáš je osobnosť, ktorá dokáže potiahnuť kolektív
okolo seba správnym smerom. A teraz bude mať k tomu
príležitosť aj pri výchove začínajúcich akademických
pracovníkov, či v projektovej činnosti, z čoho bude mať
prospech nielen KPEM, ale celá fakulta. Tomáša poznám ako kompetentného kolegu a kamaráta, ktorý si
vždy nájde čas vypočuť kolegov a poradiť, prípadne intervenovať. A aj keď ho na katedre často nevidíme, kvôli
pracovným povinnostiam v Opave, pri stretnutiach alebo poradách dokáže vždy pozitívne naladiť. Celá KPEM
Ti Tome zo srdca gratuluje k tomuto úspechu a sme radi,
že ťa máme :-)
Roman Šperka

Ve čtvrtek 25. dubna přednesla habilitační přednášku a obhájila habilitační práci před vědeckou radou Provozně
ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Iveta Palečková, členka katedry financí a účetnictví naší fakulty.
Následně byla jmenována docentkou v oboru Finance. Také Ivetě Palečkové patří naše gratulace.
Všechno pro mě začalo tím, když se nás asi
ve 3. třídě na základní škole ptali, čím chceme být,
až budeme velcí. Má odpověď, že budu studovat
ekonomii se mezi všemi zpěvačkami a kosmonauty tehdy vyjímala. Ale já měla už tehdy jasno
a od té doby se na tom rozhodnutí nic nezměnilo. Proto bylo pak více než jasné, že jsem si dala
přihlášku na Obchodní akademii do Valašského
Meziříčí a následně se mé rozhodnutí studovat
ekonomii profilovalo do financí, konkrétně studia oboru Bankovnictví na karvinské fakultě. Už
jsem si představovala svou budoucnost a viděla se
pracovat v bance, ideálně na analytickém oddělení. Teď je to však přesně deset let, co mi v posledním ročníku na vysoké škole přišla myšlenka
doktorského studia. Vždy mě bavilo psát seminárky, dokonce ani bakalářská a diplomová práce na tom nic nezměnila, tak jsem se to rozhodla
zkusit. Mé rozhodnutí se upevnilo, když jsem se
na absolventském večírku zeptala prof. Stavárka,
zda by byl mým školitelem a on souhlasil. Nikdy
před tím jsem si nedovedla představit, že bych si
na přednáškách nesedla do zadních lavic, ale postavila se před studenty. Ale jakmile jsem začala
vést své první semináře z Financí podniku a Peníze, banky a finanční trhy (dnešní Finance), tak jsem
věděla, že je to dobré rozhodnutí a ani dnes bych
rozhodně neměnila. No a pak dostaly věci rychlý
spád a v lednu 2013 jsem obhájila dizertační práci
a následně po úspěšném pohovoru nastoupila jako
odborná asistentka na katedru financí. Netrvalo
to dlouho a v mém plánu, který máme na každý
akademický rok stanovený vedoucím katedry, se objevilo popřemýšlet, kde bych mohla zahájit habilitační řízení
a také úkol splnit veškerá kritéria habilitačního řízení na vybrané univerzitě. Dnes jsem velmi ráda, že mě Dan

9

červen 2019

Získání titulu docent je významným krokem v životě každého akademického pracovníka a mne tento krok vždy
velmi potěší. V případě Tomáše Gongola mne to však těší
dvojnásob, neboť tento krok učinil v době, kdy se naplno věnoval nejen své pedagogické a vědecké práci, ale
také vykonával funkci prorektora pro studijní a sociální záležitosti. Skloubit všechny tyto aktivity dohromady
vyžaduje silného ducha a pevné odhodlání a to Tomáš
vždy měl. Takže pane docente, gratuluji ti k úspěšnému
zdolání tohoto dalšího životního milníku a přeji hodně
štěstí při překonávání dalších výzev, které před tebe život položí.

červen 2019

Stavárek k tomuto kroku popostrčil a jsem také ráda, že
dne 25. dubna 2019 byl jeden z prvních, který mi po Vědecké radě na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity mohl pogratulovat k úspěšné obhajobě habilitační práce. Získaný titul docentka v oboru Financí není
jen mou zásluhou, ale také všech, kteří mě podporovali a věřili mi. Za pár dnů si převezmu z rukou rektorky
Mendelovy univerzity jmenovací dekret a uvidím, jaké
další výzvy na mě čekají :-)
Iveta Palečková

Ivetka je s katedrou financí a účetnictví a fakultou spjata
celou svou studentskou i profesní kariéru. Pro katedru
není jen odborníkem na svém místě, ale především skvělá kolegyně a kamarádka, která vždy ochotně pomůže,
vyslechne, poradí. Ivetko, ještě jednou Ti moc gratuluji k úspěšné habilitaci a přeji jen to nejlepší, zejména
zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost v osobním životě.
V profesní kariéře pak spoustu entuziazmu, zajímavých
projektů a inspirativních studentů.
Irena Szarowská

Ako si predstavujete typického docenta? Ak by sme vychádzali zo štatistík, s najväčšou pravdepodobnosťou
by to bol zrejme muž vo veku nad 50 rokov. Ivetka síce
do tohto konceptu rozhodne nezapadá, no napriek tomu
prináša fakulte, katedre i študentom to, čo by správny
docent priniesť mal. Je to neutíchajúce úsilie vo vedeckom bádaní, svedomitosť vo všetkých pracovných
úlohách, či individuálny a podnetný prístup vo vzťahu
k študentom. Jej úsmev a pozitívna energia sú vítanou
pridanou hodnotou. Ivetka, prajem ti z celého srdca,
aby si si aj naďalej zachovala svoju výnimočnosť, aby si
naďalej inšpirovala nás, študentov i celú vedeckú obec
a hlavne, aby ti tvoja práca naďalej prinášala radosť :-)
Jana Šimáková
Iveta (pro mě tedy spíš Ivetka) je člověk, kterého jsem
viděla opravdu vyrůst. Ne ve smyslu toho, že bych ji znala od miminka, ale ve smyslu toho, že k nám na fakultu
nastoupila na podzim roku 2004, takže ji vlastně znám
už 15 let (pět let studentka bankovnictví, 10 let kolegyně
na katedře financí a účetnictví) a opravdu roste. Když si
vzpomenu na její začátky, tak musím říct, že přišlo tiché
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a zakřiknuté, ale hodně chytré děvče. No a tohle děvče
vyrostlo ve velmi sebevědomou ženu, která si zcela bez
diskuse ten docentský titul zaslouží. Vždycky byla hodně pracovitá a poctivá, co se povinností týče, proto když
profesní růst zavelí dojít do konce další etapy, postaví
se k tomu čelem a přes všechny překážky, které ji život
do cesty stavěl a staví, dojde do cíle hrdě a se vztyčenou
hlavou. Je za ní spousta mezinárodních publikací a projektů, takže opravdu vědec tělem i duší. Zároveň je ale
skvělý člověk, který vám rád pomůže, když budete potřebovat. I to je velmi důležitá vlastnost proto, aby se z ní
stal tak dobrý „učitel“, jakým je. Takže Ivetko, ze srdce
ti všichni tu úspěšně absolvovanou etapu života přejeme
a radujeme se z ní. Taky ti přeju, ať je tvůj další fakultní život plný podobných úspěchů a nadšených studentů,
protože si dovolím říct, že i díky studentům, jakým jsi pro
mě byla ty (než ses stala moji milou kolegyní), má tohle
povolání smysl.
Petra Růčková

Letní semestr pomalu spěje do svého finiše. Stále častěji přemýšlíme o prázdninách, dovolených, co si nesmíme zapomenout přibalit na cesty apod. Ale nepředbíhejme a pojďme si zavzpomínat na to, co se v letním semestru na naší
fakultě událo. Hned na jeho počátku byl do funkce jmenován náš rektor Pavel Tuleja. Přivítali jsme staronové vedení
fakulty, zatančili jsme si na fakultním plese, oslavili studentský svátek jara a zasportovali si s děkanem. Také jsme
poprvé volili NEJ pedagoga naší fakulty. Odborníci z praxe nám na svých přednáškách či workshopech předávali
své poznatky a vědomosti. Tematicky zaměřené workshopy jsme mohli navštívit také v centru Business Gate, kde
jsme měli možnost posnídat se zajímavými hosty. Předány byly ceny za nejlepší publikační činnost. Předali jsme
cenu středoškolákům a nechybělo ocenění studentů s nejlepším studijním průměrem anebo za nejlepší bakalářskou
či diplomovou práci. Ještě zadržíme slzy dojetí při promocích a máme tu PRÁZDNINY.

PLES FAKULTY
V únoru se v Obecním domě Družba
v Karviné konal další ročník Reprezentačního plesu karvinské fakulty.
Pro hosty byl připraven zajímavý
program a bohatá tombola. Večerem
provázel Roman Pastorek. K tanci
a poslechu zahrála skupina Smolaři.
Pro účastníky byl připraven bohatý
kulturní program. Chybět nemohlo tradiční předtančení, vystoupení
Míši Noskové nebo brazilská show
v podání taneční skupiny Shaharazad. Půlnoční losování o ceny bylo
doplněno speciální cenou děkana.
Po loňské ceně v podání dámského
kola měli letos zájemci možnost získat elektro kolobězku. A děkan přislíbil, že i příští rok se máme na co
těšit. Tak copak to asi bude? Že by
třeba motocykl? No uvidíme. O bohaté a velmi chutné občerstvení se
postarala karvinská restaurace a nechyběly ani lahodné míchané drin-

KARVINSKÝ
MAJÁLES

ky. Dobrá zábava trvala do časných
ranních hodin. Další ples fakulty je
plánován v únoru 2020. Všechny srdečně zveme :-).

V pátek 10. května proběhl další
ročník Majálesu. Studenti oslavovali příchod jara za doprovodu zvučných kapel, vystoupil například Zoči
Voči, Paulie Garand, LVCAS Dope,
Degradace. Párty zakončil populární
DJ Wich. Důraz byl kladen i na doprovodný program, kdy probíhaly
nejrůznější soutěže, které testovaly návštěvníky jak vědomostně tak
i fyzicky. Zájemci měli k dispozici
chill out zónu v podobě čajovny. Ač
nám počasí do poslední chvíle nehrálo do karet, tak se nakonec vyjasnilo
a věříme, že si letošní oslavu svátku
jara všichni naplno užili. Karvinský Majáles byl pořádán Iniciativou
Dokořán ve spolupráci s karvinskou
fakultou. Studenti se zapojili do organizace samotného Majálesu, vymýšleli doprovodný program, soutě-
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Z DĚNÍ NA FAKULTĚ
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že a zajistili i občerstvovací stánky.
Heslo pro další rok je jednoduché,
ještě větší majáles a ještě více zábavy.
Lukáš Hečko

BĚH
S DĚKANEM
V úterý 21. května se konal v pořadí už 5. ročník sportovní akce „Vyběhněte s děkanem“. Také v letošním
roce se k děkanovi Obchodně podnikatelské fakulty přidali fotbalisté
z karvinského prvoligového fotbalového klubu. Od třetí hodiny odpolední se na prostranství před OPéeFkou
scházeli běžci, kteří si chtěli poměřit
síly při běhu na 5,6 kilometrů. Závodníci běželi z Univerzitního náměstí, přes lázeňský park a park Boženy Němcové až do areálu Lodiček,
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kde byl cíl trati. Nechyběla autogramiáda fotbalistů MFK Karviná. Před
startem se všichni pořádně rozcvičili
a rozběhali, aby trať dlouhou více jak
pět kilometrů, doběhli v co nejlepším čase. V cíli obdržel každý běžec
pamětní medaili. Ani letos nechyběl běh dětí, který se konal v areálu
Lodiček. Po vyhodnocení výsledků
převzali ti nejrychlejší z rukou děkana trofeje a hodnotné ceny. Sponzory
akce byli statutární město Karviná,
Lázně Darkov a STaRS Karviná,
s.r.o.
Tak zase za rok v květnu „Vyběhneme s děkanem“ a tentokrát to bude
už po šesté!

V České republice a na Slovensku je
28. březen spojen nejen s výročím
narození Jana Amose Komenského,
ale od roku 1955 také se Dnem učitelů. U této příležitosti svátku učitelů
je od roku 1994 vyhlašována anketa
Zlatý Ámos a právě v tento den se
dozvídáme její výsledky. Učitelské
povolání je velmi důležité, vždyť
právě učitelé se velkým dílem podílejí na výchově a vzdělávání nových
generací. Vzdát hold této profesi
jsme se rozhodli i my. Proto jsme
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NEJ PEDAGOG
FAKULTY

v letošním roce vyhlásili 1. ročník
ankety o NEJ pedagoga naší fakulty.
Hlasování probíhalo formou online
formuláře, pokud studenti uvedli své osobní číslo, byli zařazeni
do losování o propagační předměty.
Celkem bylo zasláno 299 platných
hlasů. Výsledky jsou k dispozici
na webu fakulty.

VÝSLEDKY:
hh1. místo:
Ing. Martin Klepek, Ph.D.
hh2. místo:
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.
hh3. místo:
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

ODBORNÍCI Z PRAXE PŘEDÁVAJÍ
ZKUŠENOSTI
ŠÉF KOMERČNÍ BANKY
NAVŠTÍVIL KARVINSKOU
FAKULTU
Ve středu 15. května navštívil Obchodně podnikatelskou
fakultu Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Svou návštěvu zahájil ve velkém sále, kde jej za přítomnosti studentů přivítal děkan
fakulty a zástupci regionální pobočky Komerční banky.
V úvodu představil děkan Jana Juchelku přítomným
a ve stručnosti je seznámil s jeho dosavadní profesní dráhou. Upozornil také,
že pan Juchelka absolvoval na naší
fakultě v roce 1995 magisterské studium oboru Ekonomika podnikání
v obchodě a službách. Poté následovala přednáška Jana Juchelky na téma
Marketing finančních služeb. Studenti
měli možnost dozvědět se zajímavé informace o fungování banky především
z hlediska současných marketingových
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výzev a strategií. Přednáška byla doplněna soutěží o 6
lístků na hudební festival Rock for People v Hradci Králové.
Přednáška oživená soutěží sklidila velký úspěch, což
dokládá názor Tomáše Heryána, jednoho z vítězů: „Přenáška byla velmi zajímavá a vyhrál jsem lístek na jeden
z největších rockových festivalů v Česku. Ale největším
oceněním je pro mě to, že mi ji předal osobně Jan Juchelka. Byla to pro mne čest si s ním potřást rukou!“
Závěr návštěvy byl věnován podpisu dohody o strategickém partnerství mezi Komerční bankou a Obchodně
podnikatelskou fakultou a neformální diskusi pana Juchelky se zástupci vedení. Video z návštěvy mají zájemci možnost zhlédnout na fakultním webu.

PŘEDNÁŠKA PETRA
KANTORA
V pondelok 25. 3. 2019, sa v rámci predmetu Karierové
poradenstvo uskutočnila prednáška odborníka z praxe.
O svojich znalostiach a skúsenostiach nám prišiel porozprávať MgA. Petr Kantor, pedagóg a expert na neformálne vzdelávanie. Celá prednáška sa niesla v duchu úvah
a vlastných myšlienok. Každý z nás sa ponoril do svojich
pocitov a svojho vnútorného ja.
Rozprávanie začal veľmi inšpiratívne, kde na papier sme
si mali odpovedať na konkrétne otázky: Kto som? Čo
viem? a Čo chcem? Takéto otázky si človek nekladie
každý deň, a práve preto tieto tri otázky spustili spoločnú
diskusiu. Pán Petr Kantor nám popri diskusií rozprával
o svojich cestovateľských zážitkoch, ako navštívil východný okraj ázijského kontinentu, konkrétne Japonsko
kde spoznal bezdomovcov, ktorí sa stali jeho priatelia.
Práve táto krajina ho naučila samostatnosti a uvedomil si, že je to krajina, ktorá sa neustále učí. Po troch
predchádzajúcich otázkach, kde sme sa všetci spoločne
na chvíľu zamysleli, sme si pomocou myšlienkových

máp určili čo je pre nás v živote dôležité v rámci učenia
sa. Spoločnými názormi sme sa zhodli, že dôležitú úlohu pri vzdelávaní tvorí škola. Práve v škole nadobúdame
vedomosti a zručnosti. Aktivity realizované v škole nám
majú pomôcť ujasniť si ciele vlastnej kariéry a porozumieť svetu práce. Neskôr sme si na papier mali napísať
desať kľúčových osôb, ktoré nás v živote ovplyvňujú
a motivujú k vzdelávaniu. Väčšina z nás uviedla rodičov,
starých rodičov alebo učiteľov, ktorí nás motivujú a obohacujú svojimi znalosťami. Práve motivácia hrá významnú úlohu v živote každého človeka. Počas prednášky sme
sa zaoberali aj slovom úspech. Každý z nás sa mal zamerať na dva úspechy, ktoré v živote dosiahol a za ktoré je
pyšný, a čo všetko pre tieto úspechy musel obetovať. Čas,
šport, záujmy alebo chvíle strávené s rodinou či priateľmi boli hlavné faktory, ktoré sme obetovali pri realizácií
našich úspechov. Následne nám odborník položil otázky,
ktoré súviseli s týmto bodom: Čo som sa naučil? Aká
bola moja rola? Ako s tým naložím do budúcna? Na tieto
otázky si odpovedal každý sám, vo svojej mysli.
Posledná časť prednášky bola zameraná na otázku: Čo
sme sa za posledný rok naučili? Kedy nastal ten bod zlomu? V akom časovom horizonte? Niektorí z nás odpovedali mesiac, pol roka, rok a u iných bod zlomu nastal aj
o rok a pol. Úspech však pre každého znamená niečo iné
a každý mal aj iný časový úsek, kedy vo svojom živote
bol úspešný. Príležitosť učiť sa, rozvíjať sa a dosiahnuť
veľké veci neprichádzajú každý deň. Kariérne kroky
môžu byť nevyspytateľné, a preto je dobré zistiť možnosti, čo by nás bavilo hneď na začiatku cesty.
Alexandra Jurčová

WORKSHOP Z OBLASTI
GASTRONOMIE
V pátek 26. dubna pořádala katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit workshop z projektu ESF
na téma: Případové studie z oblasti gastronomie. Lektorem workshopu byl Ing. Peter Krupka (absolvent naší
fakulty), který získal zkušenosti jako správce Penzionu
Jelen, Hotelu Kosmos a manažer Karvinského pivovaru,
Restaurace Ovečka.
Workshop byl rozdělen na dvě případová témata: Ekonomické ukazatele pro podnikání v gastronomii a Realizace eventu – plesu. První téma bylo zaměřeno na aktivní
zapojení studentů do řešení případových studií například v oblasti pracovního zařazení personálu v hotelu
a restauraci, řídící dispozitivní práce, řešení efektivity
na stravovacím úseku, efektivity výkonné práce a řídící
práce, apod. Druhé téma tvořila případová studie konkrétního eventu – plesu, počínaje potřebnými administrativními a provozními náležitostmi přípravy akce, přes
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logistiku akce, zajištění inventáře od dodavatelů, formy
a způsoby obsluhy, aj. až po kritické body akce. Studenti poté zpracovali návrh vlastního menu na ples, včetně
kalkulace dle požadavků konkrétního klienta. V závěrečné části byly zadané případové studie vyhodnoceny.
Studenti kvitovali možnost aktivně se účastnit a zapojit
se do řešení případových studií.

PŘEDNÁŠKA
ZAMĚŘENÁ NA MULTIKULTURNÍ ROZDÍLY
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v rámci předmětu Mezinárodní marketing konala přednáška s názvem Multikulturní rozdíly. Přednášejícími z firmy Stora Enso byly
Barbora Cardová a Ivana Lysák Janošková. Firma Stora
Enso se zabývá trvale udržitelnými řešeními v oblasti
obalové techniky, biomateriálů, dřevěné architektury

a výroby papíru. Je to původně švédská firma, která obchoduje globálně. Díky tomu musí její zaměstnanci být
schopni komunikovat s lidmi z mnoha různých kultur.
To s sebou přináší řadu zajímavých situací.
Například v Německu se nesmíte na obchodní schůzku
nikdy zpozdit. Němci si cení dochvilnosti. Nemusíte také
dlouho nezávazně konverzovat, je lepší jít rovnou k věci.
Ve Švédsku byste neměli nosit svým obchodním partnerům dárky, protože by to mohlo být bráno jako úplatek.
V Číně byste naopak měli dárek přinést vždy. A připravte se na dlouhou nezávaznou konverzaci, mnoho jídla
a pití. Ve Finsku a Švédsku se setkáte s pro nás úžasným
pracovním prostředím, kde se vás budou nadřízení neustále vyptávat na vaši spokojenost a váš stav. Pokud je
cokoliv v nepořádku, můžete si odpočinout a práci udělat
později.
Přednášejícím a firmě děkujeme za přednášku, jejíž druhý ročník se setkal opět jen s pozitivními reakcemi studentů. Těšíme se za rok opět na shledanou.
Michal Stoklasa
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ZNALOSTI ZÍSKANÉ
NA SEMINÁŘÍCH A EXKURZÍCH
OPÉEFKA
NA MEZINÁRODNÍM
STUDENTSKÉM
SEMINÁŘI
V RZESZOWĚ
Ve dnech 13. až 15. května 2019 se
v polském Rzesowě uskutečnilo tradiční setkání studentů Politechniky
Rzeszowske, Fakulty managementu
a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jednalo se již o třinácté setkání
v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním ná-

zvem International Student Seminar
on Management and Financial Issues, tentokrát za účasti více než 40
studentů z mnohých zemí – Polska,
České republiky, Indie, Španělska,
Portugalska, Gruzie, Moldávie nebo
Itálie. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 15 studentů všech forem studia. Akce se konala v rámci
univerzitního projektu ISIP „Sdílení
výzkumných aktivit studentů SU
OPF v mezinárodním prostředí“.
Studenti prezentovali v angličtině
v časovém limitu své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž
příspěvky byly z mnoha oblastí, např.
marketing, informační technologie,
finance, management a další společenskovědní disciplíny. Cílem těchto
společných seminářů je posílit jazykové kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si jednak odbornou terminologii v anglickém
jazyce, své prezentační
dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti
reagovat na doplňující
otázky publika.
Seminář je tradičně organizován jako soutěž
a ta byla zakončena slavnostním předáváváním
ocenění těm nejlepším.
Rozhodování nebylo pro
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mezinárodní porotu jednoduché ani
tentokrát. První místo si mezi sebe
rozdělili Erasmus+ studenti Isabel
Machado, s příspěvkem Mass Tourism - selected aspects, a Pedro Miguel Basulo Esteves, s příspěvkem
Copyright laws and how they affect
the public domain. Druhé místo obsadili naši degree studenti Sarath
Thulaseedharan a Visakh Raj s příspěvkem Factors influencing students choice of electives. Třetí místo
pak obsadil opět náš student Matěj
Kuba s příspěvkem Content analysis of selected companies on social
networks. Medailistům srdečně gratulujeme a děkujeme také všem zúčastněným. Prostřední den semináře
byl věnován volnočasovým aktivitám, navštívili jsme muzeum ropného a plynárenského průmyslu Ignáce
Lukasiewicze v Bobrce.
Michal Stoklasa

SEMINÁŘ
NOVÉ TRENDY
NA TRHU
SLUŽEB
A ZMĚNY
CHOVÁNÍ
SPOTŘEBITELE
S ROZVOJEM
SOCIÁLNÍCH
SÍTÍ

Byla diskutována problematika chování spotřebitele, stimuly, které jej
ovlivňují při rozhodování a změny spotřebitelského chování v roce
2019 včetně trendů spotřebitelského
chování na rok 2019. V přednášce
na téma Nové trendy v ubytování
a nové formy stravování se zájemci
dozvěděli řadu zajímavých informací z oblasti využití online platforem pro rozvoz jídla a sdíleného
ubytování Airbnb, které hrají v oblasti sdílené ekonomiky významnou
roli. Rozvoz jídla je v Česku mladý,
je produktem moderního životního
stylu a je součástí restauračního byznysu. Airbnb je založený na sdílení
majetku, výměnách anebo pronájmu, turistům přináší levnější alternativu k ubytování v hotelu a pronajímatelům finanční příjem. Sdílená
ekonomika má své místo, přivádí
nové možnosti v oblasti propojení
technologií a služeb, dává mladým
lidem příležitost využít svůj potenciál a vyplnit mezeru na trhu, čímž
vznikají i nová pracovní místa. Seminář slavil velký úspěch, a už teď
se těšíme na ten říjnový tentokrát
na téma Digitální marketing v praxi.

EXKURZE
ZAMĚŘENÁ
NA POZNÁNÍ
SOCIÁLNÍCH
PODNIKŮ
12. března mělo celkem 14 studentů
možnost seznámit se s fungováním
sociálních podniků. Exkurze byla
organizována ve spolupráci s neziskovou organizací Petrklíčhelp, z.s.
První zastávkou byl sociální podnik ERGON Třinec Konská, kde
v prezentaci byli studenti seznámeni
s profilem firmy, jejím výrobním programem a podporou handicapovaných osob, proběhla diskuse ohledně
plánování kapacit. Poté studenti navštívili provoz firmy, kde pozorovali
kompletaci výrobků pro Walmark,
Gardenu. Průvodci po provozu byli
paní Dolores Czudková a p. Dobša.
Na ní navazovala exkurze v centru
sociálních služeb „Być Razem“,
kde studenti navštívili sdružení čtyř
center sociálních služeb, které se zabývá pomocí v krizových situacích
(bezdomovci, týrané osoby…). Rovněž provozuje sociální podnik, kde
prodává výrobky svých dílen, aby
spolufinancoval své služby. Následovala návštěva podniku Serfenta,
kde studenti navštívili výrobnu košíkářských výrobků, která zaměstnává
seniory a jako družstvo jim zajišťuje
odbyt výrobků a stará se o zachování
tradic.

funguje od listopadu 2018. Studenti
měli možnost vidět, jak se buduje
takovéto centrum úplně od začátku
s malým rozpočtem, které se zaměřuje především na místní mladé
podnikatele. Exkurzi osvěžila návštěva komunitní čajovny Laja,
kdy česko-polská čajovna na zámku
Cieszyn zaměstnává znevýhodněné
osoby a rovněž spolupracuje s evropskou dobrovolnickou službou.
Exkurze byla zakončena návštěvou
kreativní dílny „Ušité“. Studentům
byl představen koncept up-cyklingu
a využití použitého materiálu pro
další výrobky a kreativní recycling.
Cílem exkurze bylo ukázat, jaké priority mají sociální podniky při zaměstnávání či nakládání se ziskem
(vracejí ho zpět do podnikání), jinak
musí znát veškeré podnikatelské
principy a nemají větší výhody oproti ostatním podnikům. Jen si vybrali
alternativní strategii – a to být prospěšní komunitě.
Jarmila Šebestová

Přelomem exkurze byla návštěva coworking Centra Smart-Up, který
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Česká marketingová společnost
Regionální klub Ostrava pořádala
v květnu v hotelu Imperiál v Ostravě
seminář na téma Nové trendy na trhu
služeb a změny chování spotřebitele
s rozvojem sociálních sítí. Seminář
se skládal ze 4 přednášek, na kterých
se podíleli vyučující z naší katedry
cestovního ruchu a volnočasových
aktivit. Velký zájem byl například
o přednášku zabývající se Teoretickými východisky, která byla zaměřena na pojetí trendů, představení
hlavních globálních megatrendů
identifikovaných EEA, specifikaci
vybraných trendů v oblasti služeb
jako jsou například vyšší využití
strategií targetingu, multikanálová
komunikace, aktivity v rámci CSR,
orientace na CRM, využití virtuální reality, významná role mobilních
telefonů a sociálních sítí, sítí, ekonomika sdílení aj.
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
DEMSME 2019
Ve dnech 15. - 16. května jsme pořádali mezinárodní vědeckou konferenci Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019). Organizátory
jsou katedra podnikové ekonomiky a managementu a katedra informatiky a matematiky. Druhý ročník konference Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019), tedy „rozhodování pro malé
a střední podniky“, bylo setkání odborníků z vysokých
škol a podniků, kteří se zajímají o teorii a aplikaci rozhodovacích procesů s využitím informatiky, matematiky,
podnikové ekonomiky, managementu a marketingových
přístupů v praxi malých a středních podniků. Výsledky
konference jsou publikovány ve sborníku z konference
zaslaného do databáze Web of Science a / nebo v partnerských časopisech indexovaných ve Web of Science a / nebo Scopus.
Hlavním cílem konference bylo podpořit širší diskusi o rozhodovacích procesech z interdisciplinárního a meziregionálního hlediska. Každý účastník měl
šanci vyměnit si zkušenosti a získat inspiraci pro další tvůrčí výzkum s kolegy
z různých zemí, univerzit a různých podnikových oblastí.
Konference se konala v příjemném prostředí zámečku Petrovice v Petrovicích
u Karviné. Na druhém ročníku DEMSME jsme přivítali 35 účastníků z pěti zemí
(ČR, SK, PL, LT, NL). Ač se jednalo o početně menší událost, o to intenzivnější
byly diskuse mezi účastníky na téma metod rozhodování v různých oborech
podnikání. Výběr hlavních řečníků nebyl náhodný - organizátoři se snažili pokrýt jak přístup odborníka z praxe, tak pohled výzkumný, či pohled odborníka,
využívajícího podporu informačních technologií a statistických metod. Nezapomněli jsme na obohacení vědecké, ale i na kulturní, a to návštěvou zámku a karvinského pivovaru. Pevně proto doufáme, že ročník 2021 bude alespoň stejně
zajímavý, jako ten letošní.

AKCE ČISTÉ BESKYDY
Ve středu 8. května se konal již pátý
ročník akce „Poděkujme horám“,
kterou pořádal spolek Čisté Beskydy. V rámci této akce se každoročně
scházejí dobrovolníci z celého kraje
a společnými silami uklízí Beskydy.
K dispozici mají 9 záchytných stanovišť, kde získávají pytle na odpad,
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rukavice, drobné dárky a cenné rady.
V letošním roce se patronem stanoviště pod Javorovým vrchem stali
zaměstnanci a studenti Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.
Na stanoviště pod Javorový vrch
dorazilo 232 dobrovolníků, aby se
zapojili do úklidu Beskyd, čímž se

„Chtěli jsme zapojením se do této
akce studentům ukázat, co znamená
společenská odpovědnost v praxi, že
se netýká pouze nadnárodních korporací, ale také veřejných institucí.
Navíc pro studenty je tato akce velkou příležitostí vidět, jak to vypadá,
když se do neziskového projektu zapojí v jeden den, v jednom kraji téměř pět tisíc dobrovolníků“, poznamenala Jarmila Šebestová.
Studentka Petra Krejčí v rámci této
akce spatřuje možnost, jak aktivně
chránit životní prostředí kolem nás.
Od fakulty pak mohli získat drobný
suvenýr ve formě „placky“, kterou
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překonal rekord z minulých let. Mezi
zajímavé předměty, které sběrači
našli, patřil například dětský dudlík
a láhev či šachetní pás (pro neznalé
je velmi těžký a v tomto místě by ho
opravdu nikdo nehledal…).

si mohli i sami vyrobit.
A právě o placky byl
velký zájem, a to nejen
u dětí. Obzvlášť bývalí studenti Obchodně
podnikatelské fakulty si
s trochou nostalgie připevňovali placky s nápisem „Studuj v Karviné“
na své batohy. Nechyběly tu fakultní omalovánky či malování
na obličej. U stánku pod
Javorovým si na své přišly i děti, pro které karvinská nezisková organizace Beleza Harmony
zajistila
výtvarnou
dílničku, kde si mohly
vyrobit ze starých PET
lahví ozdobné květiny.
Zuzana Palová

TÝDEN PODNIKAVOSTI
NA FAKULTĚ
Ve dnech 18. - 20. 3. 2019 se na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné uskutečnil druhý ročník akce Týden
podnikavosti na OPF, který měl za cíl ve studentech naší fakulty, ale také ve studentech středních škol, vzbudit zájem o podnikavost. Během tří dnů ve foyer a v Aule vystoupilo celkem 18 zástupců podnikavců a podnikatelů, kteří
studentům představili svůj podnikatelský příběh a nabídli i doprovodné aktivity. Studenti se tak kromě zajímavých
informací mohli také dozvědět o možnostech brigád, stáží nebo o nabídkách zpracování závěrečných prací. Týden
podnikavosti tak úspěšně nahradil již poněkud neefektivní formát kariérních dnů.
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Každý den měl rozdílný program s jiným zaměřením. Studenti se tak první den mohli seznámit s činností Simply
You Pharmaceuticals a.s., Data Servis - informace s.r.o., Okin BPS, Kovona System, a.s., nebo Student Agency k.s.
Po představení těchto firem následovala přednáška absolventa OPF Daniela Kvíčaly, který formou motivační přednášky představil svoji činnost v rámci marketingové agentury Dva Mluvčí. Na závěr prvního dne vystoupil zástupce
společnosti Seznam.cz, který seznámil studenty s aktuálními trendy online marketingu. V rámci celého týdne měli
ve foyer fakulty i stánek Karvinské Gofry, které měli možnost prezentovat své produkty. O další občerstvení hostů
se postarali studenti OPF, jenž obsluhovali bar a dokázali připravit drinky dle přání.
Druhý den představili svou činnost a možnosti uplatnění Prosperity Financial Services s.r.o., Nastejnelodi.cz s.r.o.,
Impact Hub Ostrava, Kvados, a.s. nebo ITeuro, a.s. Svůj podnikatelský příběh a také street food koncept představil
René Müller z Faency Fries. Druhý den zakončil svoji přednáškou nejmladší český starosta Richard Vereš ze Slezské
Ostravy.
Poslední den se nesl ve znamení třech podnikatelských příběhů. Prvním vystupujícím byl bývalý ředitel Mölnlycke
Health Care a výrobce iglú pro bezdomovce Emmanuel Chilaud. Jako druzí vystoupili zástupci WOclub, kteří jsou
zakladatelé Workoutových hřišť a produktů a zároveň vítězové ankety o Nejlepší podnikatelský příběh 2018 v ČR.
Posledním vystupujícm v rámci Týdne podnikavosti na OPF byl Václav Prak ze společnosti Raynet se svou přednáškou na téma Proč nehledat práci na Jobs.cz.
Akce se mimo studentů OPF zúčastnili také studenti z Gymnázia v Karviné, Obchodní akademie z Karviné nebo
SŠTO Havířov. Zúčastněné firmy i studenti si během akce mohli 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.
Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při druhém ročníku Týdne podnikavosti na OPF a v dalších letech při pořádání této akce na viděnou.
Tomáš Pražák
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PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ TĚM
NEJLEPŠÍM
VYHODNOCENÍ
NEJLEPŠÍCH
STUDIJNÍCH
VÝSLEDKŮ
V letním semestru proběhlo tradiční
vyhodnocení studentů s nejlepšími
studijními výsledky po dobu studia
na fakultě v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.
Nejlepším studentem bakalářského
studia se stal Jiří Cieluch, student
oboru Podniková ekonomika a management, specializace Podnikání se
studijním průměrem 1,35 a nejlepším stu- dentem v navazujícím
magisterském studiu se stala Sylvie
Pokorná,
studentka oboru Podniková
ekonomika a management, specializace Marketing a obchod se studijním průměrem 1,24. Studenti získali
odměnu ve výši 20 tisíc korun.

OCENĚNÍ
ZA PUBLIKAČNÍ
ČINNOST
Ve čtvrtek 19. dubna 2019 na zasedání Vědecké rady SU OPF děkan
fakulty prof. Ing. Daniel Stavárek,
Ph.D. předal ocenění laureátům
Ceny děkana za významnou publikační činnost v roce 2018. V kategorii příspěvek ve vědeckém časopise
akademických pracovníků se na prvním místě umístil prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., na druhém
místě se umístili Ing. Kamila Turečková, Ph.D. a doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., spoluautory článku
byli Mgr. Stanislav Martinát, PhD.
a Ing. Jaroslav Škrabal. Na třetím
místě se umístili doc. Ing. Halina Starzycná, Ph.D. a Ing. Martin
Klepek, Ph.D. V kategorii příspěvek ve vědeckém časopise studentů
doktorského studia bylo první místo
uděleno Ing. Petře Krejčí, spoluautorkou článku byla doc. Ing. Jarmila
Šebestová, Ph.D., druhé místo získala Ing. Marie Ligocká, spoluautorem

20.000 Kč

článku byl prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. a sdílené třetí místo získaly studentky Ing. Radka Bauerová
a Ing. Veronika Braciníková, spoluatorkou článku Ing. Braciníkové byla
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
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DALŠÍ ROČNÍK
STŘEDOŠKOLSKÉ
SOUTĚŽE
Z OBLASTI
FINANCÍ ZNÁ
SVÉ VÍTĚZE
Katedra financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou národní
bankou a Magistrátem města Karviná již tradičně na jaře pořádá celostátní soutěž z oblasti financí pro
studenty středních škol. Do 11. ročníku studenti zaslali 54 odborných
prací na téma „100 LET ČESKÉ
KORUNY: Kolik let ještě korunu
čeká a jaká budou?“ Jako nejlepší vyhodnotila porota esej Milana
Šimka z Gymnázia a Jazykové školy
ve Zlíně. Cenu za druhé místo získal
loňský vítěz Jakub Zima z Gymnázia v Broumově a na třetím místě se
umístil Matěj Fiala ze Střední školy
technických oborů v Havířově-Šumbarku. Studenti na 4. - 10. místě ob-
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drželi elektronické diplomy, které
mohou použít pro získání stipendia
pro talentované studenty, pokud zahájí studium na SU OPF. Vyhodnocení esejí probíhalo ve třech kolech,
přičemž v posledním kole hodnotila
pětičlenná komise deset nejlepších
prací. V komisi zasedli dva zástupci
SU OPF a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná.

děkan fakulty Daniel Stavárek, člen
bankovní rady ČNB Aleš Michl a ředitel pobočky ČNB v Ostravě Ilja
Skaunic.

Autory vítězných prací ocenili a finanční odměnu předali na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Irena Szarowská

Předání cen následovalo po interaktivní přednášce Aleše Michla o rozhodování ČNB o měnové politice,
na které podrobně diskutoval, proč
ČNB sazby zvýšila.

INTERNATIONAL WEEK

ECMT+ WORKSHOP

Ve dnech 8. – 12. dubna
2019 probíhalo na naší fakultě v pořadí již 2. mezinárodní setkání nazvané „International week“. Akce
se zúčastnilo 45 mezinárodních účastníků z 11 zemí
(Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Belgie, Francie, Finsko, Čína, Velká Británie, Nizozemí) spolu s 25
účastníky z ČR. Program setkání byl rozdělen na část
vzdělávací a společenskou. Výuku vedlo celkem 10 zahraničních pedagogů. Ostatní zahraniční hosté se aktivně účastnili workshopů, které byly nabídnuty jak ze
strany naší fakulty, tak také v rámci projektu ECMT+,
nebo přednášek českých odborníků. Zahraniční partneři
vedli 8 intenzivních dvoudenních přednášek v angličtině. Přednášek se zúčastnilo více než 60 studentů – jako
předmětu „International Business Case Studies“. Univerzitní knihovna fakulty hostila 2 kolegyně - knihovnice
z polské University of Economics in Katovice. Doplňující součástí akce byl kulturní program, který zahrnoval
výlety do Marlenky ve Frýdku-Místku, do polského Těšína, na zámek Fryštát, či návštěva šikmého kostela sv.
Petra z Alkantary, planetária v Ostravě a exkurze do Business Gate.

Nedílnou součástí International
week se stal workshop projektu
„Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams.
Do projektu je zahrnuto celkem
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INTERNACIONALIZACE OPF

7 vysokých škol ze 7 zemí. Cílem je podpora podnikatelského vzdělávání v mezinárodním měřítku. Moderátory
byli hlavní řešitelka projektu Dr. Liisa Timonen z finské
Karelia University of Applied Sciences a Dr. Lubomír
Nenička za OPF. Návštěvníci workshopu se mohli účastnit plenárního zasedání i jednání v sekcích. Hlavními
řečníky byli hosté Adéla Hradilová: Moravian-Silesian
region – an emerging start-up region, Marian Holienka:
Development of Entrepreneurial Thinking and Crossgenerational Entrepreneurship, Univerzita Komenského
Bratislava, Anna Pilková: Entrepreneurship Education
Concept, Univerzita Komenského Bratislava, Jan Adam
Plaček: Entrepreneurship support, TU-VŠB Ostrava.
Akce se zúčastnili kolegové z osmi evropských zemí
(Finsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Francie, Polsko, Slovensko a ČR). Cílem workshopu bylo představit
různé podoby podnikatelského vzdělávání a podpory
podnikání na evropské i regionální úrovni.

ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ
MEZINÁRODNÍHO
PROJEKTU ECMT+
Ve dnech 4. - 14. března 2019 se ve Francii uskutečnil poslední Intenzivní program (IP) jako součást mezinárodního projektu Entrepreneurship and Communication in
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Multicultural Teams (ECMT+). Hostitelskou institucí byl
tentokrát Institut of Technology v Roanne (Jean Monnet
University, Saint Etienne). Stejně jako v minulých letech
se programu kromě zástupců OPF účastnili také studenti
a učitelé z univerzit z Finska, Polska, Německa, Belgie,
Skotska a samotné Francie. I tentokrát v průběhu deseti
dnů vybrané studenty z jednotlivých škol čekala práce
v mezinárodních týmech na vlastních podnikatelských
plánech. Zároveň byly pro ně opět připraveny tematické
přednášky a workshopy. Ve Francii OPF reprezentovala
pětice studentů – Lucie Ivanecká, Matěj Kuba, Eduard
Luzar, Ondřej Mikšík a Tomáš Hercig. Za učitele OPF
se IP účastnili Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. z katedry
ekonomie a veřejné správy a Ing. Dalibor Šimek z katedry podnikové ekonomiky a managementu. Přípravu
studentských projektů přímo v Karviné vedl Ing. Michal
Stoklasa, Ph.D. ze stejné katedry.

a volnočasových aktivit. Na závěr prezentovali své zkušenosti studenti OPF Lucie Ivanecká, Karel Košťál a Natália Bukviarová. V rámci projektového týmu za českou
stranu workshop organizačně zajišťoval Lubomír Nenička, s podporou Oddělení pro zahraniční styky. Workshop
byl velmi pozitivně hodnocen koordinátorkou projektu
ECMT+ z Karelia University Liisou Timonen i dalšími
kolegy z partnerských univerzit.
V Karviné se tak úspěšně završila tři roky trvající mezinárodní spolupráce, která přinesla mnoho inspirativních zkušeností a posílila také internacionalizaci výuky
na OPF. Díky projektu byly např. uzavřeny partnerské
smlouvy s pěti evropskými univerzitami, kterými jsou
Institut of Technology v Roanne, Jean Monnet University v Saint Etienne (Francie), Technische Hochschule
ve Wildau (Německo), University of the West of Scotland v Paisley (Skotsko), VIVES University College
v Kortrjiku (Belgie) a Politechnika Poznanska v Poznani
(Polsko). Projekt tedy kromě jiného také rozšířil možnosti studentských a učitelských mobilit v rámci programu
Erasmus+ a ukázal, že studenti i učitelé OPF dokážou
v mezinárodním prostředí skvěle obstát.
Lubomír Nenička

Kromě intenzivních
programů se v rámci projektu ECMT+
konaly
každoročně
učitelské workshopy
zaměřené na podnikatelské vzdělávání.
První z nich hostila v roce 2017 Politechnika Poznańska
a další proběhl loni
v belgickém Kortrjiku. Poslední z těchto
workshopů nazvaný
„ Ent re pre neu r sh ip
and Education in the
European and regional
context“ se uskutečnil ve dnech 10. - 11.
dubna 2019 v Karviné
jako součást fakultního International weeku. Různé podoby podnikatelského
vzdělávání a podpory podnikání představili kromě zástupců partnerských univerzit také kolegové z Univerzity Komenského v Bratislavě, Vysoké školy báňské v Ostravě i zástupkyně Moravskoslezského inovačního centra
v Ostravě. Své příspěvky předneslo celkem 15 účastníků
z 8 zemí. Mezi nimi za OPF byly dr. Krystyna Heinz
a Mgr. Martina Chylková z katedry cestovního ruchu
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SPOLUPRÁCE
S ČÍNSKÝMI
UNIVERZITAMI
V tomto akademickém roce byla dohodnuta spolupráce se 3 čínskými univerzitami Dongguan University of
Technology, Shanxi University of Finance and Economics a Lanzhou universty of Finance and Economics,
jejichž body se začínají naplňovat. Již půl roku působí
na katedře financí a účetnictví 2 stážistky, akademické
pracovnice Dr. Yi Zhang a Dr. Jie Cui z čínské partnerské univerzity Shanxi University of Finance and Economics. Obě jsou zapojeny do výukové i vědecké činnosti katedry. V dubnu se aktivně zúčastnily International
Week a rovněž se zapojily od aktivit pro studenty, jako
jsou exkurze nebo Velikonoční odpoledne.
Karvina is a quiet and peaceful town in my impression.
There are friendly residents, quaint town square, lush
woods, blooming flowers and singing birds in Spring.
I am very touched by the simplicity and kindness of the
town’s residents. Although we speak different languages,
they are friendly with me. Many old people and children
smile and say hello to me warmly. A boy from a football
team helps me open the door with his access card. An
old man shared the hot bread he had just bought with
a vagrant around the shop door.
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I was deeply impressed that a stranger gave me a hand
on the third day in Karvina. I took the bus to Albert Hypermarket for shopping, and got off the bus after two
stops. On the way to dormitory, I didn’t carefully see the
bus information and took it for granted to return to the
dormitory at the third stop by the same bus. After getting off, I found myself in the wrong stop. The right bus
station might be the next one and I decided to move on.
After a while I met a handsome young man and asked
him for help. His English is pretty good. He is very gentlemanly to explain the ring bus route to me, to put my big
shopping bag on his shoulder and to take patiently me to
the bus stop.
It is a good experience for me to participate in the 2019
ICCBIF international conference in Slovakia and the activities in international week. The conference urged me
to write the first paper on finance. Although it is simple
and rough, it is a bold attempt for me. All activities in
international week are interesting for me. My colleague
and I had the opportunity to share some simple aspects
of Chinese traditional culture and economic development with students. It left me a great memory to visit the
planetarium, to enjoy the delicious Czech meal and beer,
and to have a conversation with teachers from other
countries.
Department of Finance & Accounting is a harmonious
and warm family. All the staffs get along well, love life
and work hard. They take considerate care of my colleague and me. At monthly meeting the Head Daniel Stavárek always translates the main contents into English
for us, gives us constructive suggestions on working and
research. He introduced the Czech traditional culture
about Easter, took us to visit the Easter market and bought gingerbread for us before Easter. Our cooperative
teachers Markéta Šeligová, Iveta Palečková provide us
many supports of research. Marcela Beránková helps us
settle all administrative affairs. Tomáš Heryán always
selects two beautiful cups and prepare the hot black
tea for us. Veronika Novotná responsibly answers any
problems in our lives all the time, and tirelessly accom-

panies us to the bank, post office and police station to
handle our personal issues.
My research interests focus to management behaviors.
I am currently preparing our second cooperative paper,
which is about the impact of China’s addressing overcapacity policy on corporate sticky cost behavior. I hope
that we will maintain a close cooperative relationship
with each other in the future. We can share contents,
data, and methods of researches, exchange ideas and
create more and better academic sparkles.
I feel very fortunate to live in Karvina, to meet energetic
and serious-minded colleagues, and to experience wonderful slow-paced life in Czech Republic.
Yi Zhang
V novém akademickém roce 2019/2020 bude z naší fakulty vyslán na každou partnerskou školu jeden vyučující na několikaměsíční pobyt spojený s výukou konkrétního kreditového předmětu a vědeckou spoluprací,
na výměnný pobyt vyjedou dr. Šimáková, dr. Majerová
a dr. Zapletalová.
Od září 2019 bude zahájen program výměnných pobytů
pro studenty (zpravidla na jeden semestr). Naše fakulta
přivítá prvních 20 čínských studentů tzv „visiting students“ na jednosemestrální pobyt a 2 studenty do placeného magisterského studia. Další skupina čínských
studentů bude realizovat jednoměsíční pobyt spojený
s výukou, exkurzemi, mimoškolními aktivitami na získání zahraničních zkušeností. Na osobní bázi bude zahájena spolupráce ve vědecké činnosti s cílem přípravy
společných publikací.
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STUDENTI Z INDIE

Již tradičně proběhlo na naší fakultě tzv. Velikonoční
odpoledne pro zahraniční studenty. Tentokrát jej organizátoři pojali velmi kreativně. Po úvodním seznámení
se s tradicemi velikonoc měli studenti možnost si prakticky vyzkoušet barvení vajíček. Tato pro ně netradiční
aktivita se jim velmi líbila a zaujala také naše hostující
vyučující z Číny.

ZAHRANIČNÍ
STUDENTI OBJEVOVALI
REGIONÁLNÍ PAMÁTKY
V letošním roce nastoupilo do magisterského studijního
programu Master in Business Economics and Management 8 studentů z Indie. Za zimní semestr hned 5 z nich
dosáhlo studijního průměru do 1,7 a tím získali nárok
na prospěchové stipendium. V dubnu převzali tito studenti z rukou děkana symbolický finanční šek na prospěchové stipendium. Do dalšího studia jim přejeme mnoho
úspěchů.

VELIKONOČNÍ
ODPOLEDNE
A KREATIVNÍ UMĚNÍ
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8. května se slaví Den osvobození a v rámci tohoto státního svátku jsme navštívili se zahraničními studenty
řadu míst Moravskoslezského kraje, které mají souvislost s tímto svátkem. První zastávkou byl areál opevnění
v Darkovičkách, který je významnou vojensko-technickou památkou. Dále naše cesta pokračovala do Hrabyně, kde se nachází Národní památník II. světové války,
který byl původně známý jako Památník Ostravské operace a byl vybudován na místě nejtěžších bojů tzv. ostravsko-opavské operace v závěru druhé světové války.
Následovalo setkání s opavskými zahraničními studenty. Společně jsme pak pokračovali na zámek Hradec nad
Moravicí. Prohlídková trasa přepychově zařízenými salóny připomíná i pobyty Ludwiga van Beethovena. Celý
areál je zakomponován do přírodně-krajinářského parku, který je svou rozlohou největší v Moravskoslezském
kraji.

Ke konci roku navštívily Erasmus koordinátorky z fakulty Ing. Radmila Unucková a Bc. Alena Rusinová spolu
Dr. Krystynou Heinz partnerskou univerzitu Karadeniz
Technical University v Turecku (KTU). V bakalářských,
magisterský a doktorských programech zde studuje kolem 50 000 studentů. Univerzita se nachází u Černého
moře v blízké vzdálenosti od letiště. Zahraniční studenti
si zde mohou vybrat předměty ze svého oboru, které jsou
vyučovány v anglickém jazyce, zájemci si také mohou
zapsat kurz základů turečtiny. Univerzitní kampus se
podobá malému městečku, ve kterém kromě fakult najdete koleje s vyhlídkou na Černé moře, restaurace, pizzerie, obchůdky, hotel a sportovní zázemí. Jezdí zde samozřejmě pravidelná linka autobusu směřující do centra
města. KTU nabízí různé druhy ubytování od kolejí až
po studentské hostely, které jsou plně vybaveny. Studenti
zde najdou spoustu příležitostí týkajících se sociálního,
kulturního a sportovního vyžití. Cestovatelé pak mohou
navštívit různá zajímavá místa v Turecku nebo navštívit
Gruzii, jejíž hranice jsou nedaleko. Je to dobrá zkušenost, kterou vřele doporučujeme.

STARTUP NATION
NA VLASTNÍ OČI

z firmy která pomáhala s vybudováním programu BG
Academy, Honzu Slavíčka, který je zkušeným konzultantem a zjevení jménem Honza Maca, ředitel střední
školy a zastupitel, který z Bruntálu jednou udělá Silicon
hill kraje.
S touhle partou jsme měli přijít na to, proč je Izrael Startup Nation. První nápovědu nám dali zástupci HAC (Herzylia Acceleration Centre) což je akcelerátor pro startupy zaměřené na inovace v oblasti Smart City. Zřízený
městem, které zároveň s účastníky sdílí všechna možná
data, podporuje nová řešení v dopravě, bezpečnosti, obnovitelných zdrojích, vzdělávání nebo IT infrastruktuře.
Od roku 2014 do svého 5 měsíčního akceleračního programu zapojili 3000 podnikatelů, mentorů, konzultantů a zastupitelů. Výsledky? 16 vzniklých firem. To vše
v budově silně připomínající náš Business Gate. Tři patra v menší kancelářské budově, recepce, coworkingový
prostor, kávovar, pár zasedaček a je to. Začínáme tušit,
že poměr investic do hrubé infrastruktury k investicím
do lidí je zde jiný než u nás.
Další stanicí na cestě k poznání příčin izraelského zázraku je město Yoqneam. V osobnosti starosty, který je
u kormidla přes 30 let, je ztělesněna celá strategie. Jeho
povídání o tamním úspěchu je inspirativní, se silnými
prvky leadershipu. Roman Šmiřák, pak v prostoru pro
dotazy absolutně utiší všechny přítomné delegace otázkou: “Co bude, až tady pane starosto, nebudete?” Po vteřině váhání odpoví “good question” a obrátí se na své
kolegy a s důvěrou popisuje, jak se i oni budou soustředit
na masivní investice do školství, na komunikaci s firmami, jako důležitými investory ve městě a na vytváření
podmínek pro bydlení mladých rodin. Ve městě kde je
40 % populace do 21 let to asi ani jinak nepůjde.
Další den se vydáváme do části Tel Avivu, kde jsou
zřetelné ony pomyslné rozevírající se nůžky. Zatímco
investoři a majitelé firem raketově ekonomicky rostou,
určitá skupina obyvatel, převážně přistěhovalců se potácí v problémových sociálních situacích. Při návštěvě
coworkingového centra Global Platform tak procházíme
v pocitově nebezpečných uličkách. Ředitelka Shana Krakowská nám ale vysvětluje, že umístění má svůj význam.
Do vyloučené lokality přicházejí pracovat lidé, kteří mají
peníze, které utratí v místních obchodech a restauracích,
což lokálně pomáhá drobným podnikatelům. Dále popi-

Koncem března tohoto roku jsem dostal nabídku účastnit se mise MSK do Izraele. Cíl byl jasný (a ne o muži
s černou brašnou se v něm nic neříkalo). Poznat důležité inovační organizace a jejich postupy, které pomáhají
tamní ekonomice chrlit jeden globální startup za druhým. Jelikož je podpora podnikavosti a podnikání jedna
z důležitých aktivit fakulty, bylo jasné, že taková nabídka se neodmítá. Společně se zástupci MSIC, kraje, města
Ostravy jsem ve skupině narazil na staré známé tváře
i úplně nové osobnosti. Romana Šmiřáka z Rainfellows,
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suje, že kultura selhávání přináší v Izraeli začínajícím
podnikatelům obrovskou ochotu pustit se do dalších
projektů. Všichni ví, že 90 % startupů zanikne. Je to ale
právě ona nenaučitelná zkušenost z neúspěchu, která je
stavebním kamenem dalších úspěchů. U nás je neúspěch
v podnikání stigmatizován a ochota se pak vrhnout
na další realizaci podnikatelského nápadu klesá. Když
ale víme, že téměř všechna globální podnikatelská esa
měla bohaté zkušenosti s neúspěchem, můžeme s klidem
říct, že nám tady něco, jak se říká, nehraje. Nad rámec
nastavení mysli (mindsetu) ještě doplňuje, jak to chodí
v networkingu. V Tel Avivu je okolo 200 akcelerátorů
a denně probíhá přes 20 meetupů a setkáních po barech
a restauracích. Lidé zde mají extrémně široké sociální
vazby a ty pak využívají pro řešení aktuálních business
problémů. Píšeme si všichni svorně do svých poznámkových bloků: Connectedness.
Míříme směrem k letišti, ale nikoliv kvůli odletu domů,
ale protože se chystáme k návštěvě Israel innovation authority. Alternativa české Grantové agentury či
TAČRu rozděluje národní finanční zdroje pomocí programů podpory inovací. Podstatný rozdíl je v tempu výzev, kdy plánování toho co bude v globální ekonomice
trendy v příštím období, probíhá na kvartální (!!!) bázi.
Finanční prostředky v jednom z programů na podporu
startupů rozdělí téměř všem bez zájmu o to, zda projekt vyjde či ne. Opět se potvrzuje, že instituce, které
se na podpoře inovací podílí, nemají v nejmenším zájmu
trestat neúspěch. Spíše naopak.
Posledním místem, které jsme navštívili, bylo historické
město Jeruzalém. V tom sídlí nezisková organizace Mass
Challenge, která se specializuje na startupy v oblasti
technologií. Zajímavostí je, že se do jejího akceleračního
programu hlásí týmy z celého světa. Dva měsíce tráví
v první fázi akcelerace přímo v Jeruzalémě, následně ti
nejlepší získají inkubaci po dobu 3 měsíců. Deset nejlepších pak cestuje do Spojených států, kde prezentují své
nápady a projekty tamním investorům. Po celou dobu se
jim věnuje 240 business mentorů po 2 hodiny týdně bez
nároku na honorář. Za 3 roky zde vznikly firmy s tržní kapitalizací v hodnotě 150 milionů dolarů a se 7000
vytvořenými pracovními místy. V roce 2014 byly v Jeruzalémě 4 startupy, v roce 2018 jich bylo 600. Budova
připomíná ruinu, investice do hrubé infrastruktury pro
Izraelce nemají velký smysl. Sází na investice do lidí.
Uprostřed nehostinné krajiny, obklíčena nepřáteli, s malým domácím trhem vyrostla v rekordně krátkém čase
globální startupová supervelmoc. Jak se můžeme inspirovat? Podporujme selhání jako prostředek pro získání nenaučitelných zkušeností. Vytvářejme prostředí,
ve kterém se lidé účinně propojují a mají tak ve svých
kontaktech vždy někoho, kdo je schopný poradit nebo
pomoci s problémem. Pomozme studentům s vytvořením minimálního produktu a konečnou zpětnou vazbu
na životaschopnost jejich produktu nechme, trhu.
Martin Klepek
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15TH INTERNATIONAL
WEEK NA POLYTECHNIC
INSTITUTE OF
BRAGANÇA
Patrik Kajzar a Krystyna Heinz z katedry cestovního ruchu
a
volnočasových
aktivit se ve dnech
13. – 17. 5. 2019 zúčastnili akce 15th
International
Week
ve městě Braganca
v Portugalsku. International Week pořádala univerzita Polytechnic Institute of
Bragança. Dr. Kajzar
přednášel pro domácí
a zahraniční studenty
v Campusu Mirandela na škole School of
Public Management,
Communication and
Tourism na téma „Czech Republic Tourism, Tourist Places in Czech Republic“. Kolegyně Krystyna Heinz vedla výuku na téma „Intercultural Communication“. Mezi
další přednášky, které studenti mohli v Bragance navštívit patřily např. Norm Conflict in International Law-International Law, Presentation Skills or German Language Teaching, Finance, Banking and insurance, Social
Work and Social Education. Kromě výuky a workshopů
byl pro účastníky také připraven bohatý společenský
program, jehož součástí byla prohlídka města Bragancy,
návštěva hradu či vinařské oblasti Alto Douro aj. International week se organizátorům velmi vydařil.
Patrik Kajzar

VELETRH
FIKTIVNÍCH
FIREM

Ve čtvrtek 7. března 2019 proběhl
v Ostravě veletrh fiktivních firem,
na kterém naší studenti prezentovali
aktivity fakulty a coworkingového
centra. Zároveň působili jako mentoři studentů zúčastněných středních
škol. Vyjadřovali se k jednotlivým
nápadům středoškoláků a poskytovali jim zpětnou vazbu. V rámci předmětu fiktivní firma, na kterém OPF
a Business Gate participuje společně
s Obchodní akademií v Mariánských
horách v Ostravě, jsou fiktivně vytvářeny podmínky pro založení,
vznik a fungování firmy a případnou spolupráci s reálnými partnery.
Veletrh fiktivních firem pak dává
školám příležitost, aby se prezento-

valy nejen se svou firmou, ale také se
stánkem, katalogem a elektronickou
prezentací. Žáci zde mohou ukázat
svůj podnikatelský talent, prezentační dovednosti, znalost cizího jazyka
a kreativitu, mohou si vyzkoušet, jak
dovedou zaujmout svým produktem
a službou. Žáci si svou účastí na veletrhu nejen otestovali úroveň podnikatelských dovedností v soutěžních
disciplínách, ale také se obohatili
o nové podněty a nápady.

OHLÉDNUTÍ
ZA SEDMÝM
ROČNÍKEM
BUSINESS
GATE ACADEMY
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Z ČINNOSTI CENTRA
BUSINESS GATE
spolupracovali v rámci úspěšného
dotažení projektů. Studentské týmy
pracovaly na zadáních například pro
firmu Emos. Zde měli za úkol zpracovat a navrhnout úpravy v prezentaci vybraného sortimentu a vytvořit komunikační kampaň. V rámci
zadání pro Karvinské Gofry se studenti zaměřili na propagaci této jedinečné pochoutky a zvyšování povědomí o její značce i mimo karvinský
region. Součásti bylo také vytvoření
konceptu rozšíření poboček, či zkoncipování franšízového konceptu. Pro
firmu Salutem Pharma bylo zadáním
navrhnout on-line marketingovou
kampaň s důrazem na sociální média

V zimním semestru odstartovalo
už 7. kolo „Business Gate Academy“. Proběhly náborové kampaně,
výběrová řízení. Bylo vytvořeno 8
studentských týmů pod vedením již
zkušených studentů, kteří úspěšně
realizovali podnikatelská zadání
v minulých semestrech. I tentokrát
se namíchala vskutku kvalitní sestava zadavatelů, kteří se studenty
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pro novou formu Bio proteinových
koktejlů GreenPro. Pro FairBox studenti vytvořili obchodní model pro
portály jako mimibazar, sbazar. Součástí byla také obsahová strategie
a úprava webových stránek, čemuž
předcházelo uživatelské testování.
Pro společnost NetDirect studenti vytvořili koncept podnikatelské
soutěže určené pro VŠ studenty napříč republikou, jenž bude spočívat
v motivaci studentů nejen vymyslet,
ale rovnou realizovat svůj podnikatelský záměr spočívající ve tvorbě
a provozu vlastního e-shopu. Součástí zadání bylo také zabezpečit propagaci této soutěže, aby se do soutěže
zapojil dostatek studentů. Pro město
Karviná zase studenti měli za úkol

pracovat na zadání rebrandingu
města. Vzhledem k tomu, že organizace spadající pod město nemají
jednotný vizuální styl, a tedy každá
z těchto organizací vystupuje rozdílným způsobem, vyvstává potřeba
sjednocení jejich prezentace, o co se
postaral tým studentů BG Academy.
Naši studenti pracovali také na zadání pro českou pop-rockovou hudební skupinu FiHa, která v lednu 2011
vydala debutové album We Are Angry. So What?!. Pozornost studentů
byla zaměřená na propagaci a budování značky této kapely a to hlavně
v online prostředí sociálních sítí. Poslední tým studentů pracoval na propagaci slavnosti dračích bojovníků
Dragon Cup, které se každoročně

konají v Karviné. Součástí programu
jsou i statické a dynamické ukázky
ozbrojených složek.
Studenti si tak během jednoho semestru vyzkoušeli své získané vědomosti aplikovat na praktických zadáních, které vychází přímo z potřeb
zadavatelských podniků. V rámci
semestru byli studentům k dispozici i odborní konzultanti a zároveň
měli studenti možnost navštívit řadu
zajímavých workshopů. Studentské
týmy Business Gate Academy se tak
dozvěděli, jak v praxi uplatnit Copywriting a obsahovou strategii, jak
správně vytvořit firemní slogan nebo
jak vytvořit zajímavé a přitažlivé
webové stránky.

NOVÉ PROSTORY POSLOUŽÍ
NEJEN PRO VÝUKU
MODERNIZACE MALÉHO SÁLU
Mnoho z nás jistě zná příběh o dvou obchodnících, kteří
jeli na začátku 20. století do Afriky. Byli vysláni, aby
zjistili, jaké jsou tam možnosti obchodu s obuví. Zpátky
do Manchesteru posílali telegramy. Jeden z nich napsal:
„Situace beznadějná. Stop. Nenosí boty“. A ten druhý
napsal: „Výjimečná příležitost. Stop. Zatím nemají žádné
boty“.
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Někteří si jistě říkají, že už bylo vše uděláno a už je vše
hotovo. Ale pak jsou lidé, kteří si myslí, že to pořádné
ještě přijde. A tak se tomu stalo i před dvěma lety, kdy
byla vyhlášena MŠMT výzva OP VVV. Shledali jsme,
že dlouholetý provoz obou přednáškových sálů vedl
k jejich postupnému opotřebení a zastarání technického
vybavení. Vedení fakulty se proto rozhodlo využít této

Naše žádost byla schválena v srpnu roku 2017. Následně
byly zahájeny přípravné práce spojené s realizací výběrových řízení a v říjnu minulého roku byla zahájena samotná rekonstrukce v pořadí prvního, tj. malého sálu.
Architektonické řešení obou sálů navrhl ateliér Marpo,
s.r.o., který to pojal jako výzvu, protože bylo třeba splnit
několik našich požadavků, jako například zlepšit akustiku a přitom zachovat původní charakter prostoru při
využití moderních stavebních materiálů. Stavební práce,
silnoproud, slaboproud a výměnu osvětlení realizovala
firma Fatra-Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Nové interiéry zhotovila na míru firma ZK Design, a.s.,
která vyměnila posluchárenské čalouněné sezení se stoly,
instalovala akustické stěnové panely, podhledy, podlahovou krytinu, stínění oken a dodala nové židle za předsednický stůl. Novou audiovizuální techniku, včetně zařízení režijní kabiny dodala firma IXPEA CZ s.r.o.
Přestože to v některých fázích rekonstrukce vypadalo,
že nezůstane kámen na kameni, pamětníci poznají, že
základní rozvržení prostoru se nezměnilo. Vyžadova-

ly to konstrukční
a statické danosti
budovy,
některé
prvky však původní formy zachovávají. Chtěli jsme,
aby pevné součásti
interiéru byly neutrální, nadčasové,
aby nějakou dobu
vydržely.
Velký
důraz jsme kladli
i na osvětlení prostoru a pohodlné
sezení. Jednoduché
barevné řešení je
laděno v bílé, šedé
a fakultní zelené
s akcenty hnědé.
V souvislosti se znovuotevřením malého sálu je vhodné
si připomenout některá fakta, která s rekonstrukcí souvisí. Celkové rozpočtované náklady na rekonstrukci obou
sálů byly 46,2 mil. Kč, z toho náklady na projektovou dokumentaci tvořily 0,7 mil. Kč. Skutečné náklady na malý
sál byly 12,5 mil. Kč. Stavba malého sálu samotná přišla
na 4,6 mil. Kč, interiéry činily 6,7 mil. Kč, AVT si vyžádala 1 mil. Kč a dozory investora 0,2 mil. Kč.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli realizovat tento projekt nebo nás jakkoli inspirovali, přispěli svou radou,
myšlenkou či kritikou, neboť všem nám záleží na tom,
aby byli na fakultě spokojeni především naši zaměstnanci a studenti.
Ukončili jsme první etapu práce, čeká nás druhá, opravdu výjimečná příležitost, a to náročná modernizace velkého sálu, která se mnohem více dotkne rozvrhových
aktivit. Práce budou zahájeny již v červenci tohoto roku
a ukončení je plánováno na březen 2020. Věříme, že tak
jako dosud, najdeme u zaměstnanců i studentů naší fakulty pochopení s výhledem na lepší výukové podmínky
v nově zrekonstruovaných sálech.
Miroslava Šromková,
Yvona Kaniová
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příležitosti a za přispění společnosti
BeePartner, a. s.
podat žádost o dotaci s názvem „Modernizace výukové infrastruktury
Obchodně podnikatelské
fakulty
v Karviné Slezské
univerzity v Opavě
- výukové sály“ (C
Z.02.2.67/0.0/0.0/
16_016/0002501).
Cílem bylo rekonstruovat přednáškové sály o celkové
kapacitě 920 míst,
včetně 13 bezbariérových, a tak v synergii se současně realizovaným projektem ESF – „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě
v Opavě“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - zlepšit studijní prostředí a samotnou výuku.
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NOVÁ EDUKAČNÍ LABORATOŘ A TECHNOLOGICKÁ
PODPORA NA FAKULTĚ
Vzhledem k tomu, že jsme na fakultě nesoucí název Obchodně podnikatelská, není nutné dále rozmazávat fakt, že
pokud jsou k dispozici finanční prostředky, měly by být využity, konkrétně efektivně využity pro potřeby příjemce.
Když jsme před již více než třemi lety přemýšleli o strategii rozvoje fakulty a konkrétních cílech, věděli jsme, že
vedle dalších aktivit musíme, resp. v té době budeme muset, akreditovat nové studijní programy dle nové legislativy a podpořit adekvátním způsobem vzdělávací proces na celé OPF. Věděli jsme, které studijní programy budeme připravovat, znali jsme vědecké a odborné směry jednotlivých kateder, znali jsme stavební dispozice budovy,
věděli jsme, co vzešlo z v minulosti řešených projektů, a co je rovněž podstatné, měli jsme nápad a na stole ležela
příležitost v podobě výzvy OP VVV. Všechna výše uvedená a další východiska a potřeby byly shrnuty do projektové žádosti na projekt ESF a vedle toho do dvou s ESF
komplementárních projektů ERDF, kdy jedním z nich je
projekt „Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity
v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ reg.
č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002502. Projekt Edulab
resp. Edukační laboratoř, jak je výše uvedený projekt
pracovně nazýván, byl zahájen 1. 1. 2017 a bude realizován do 31. 12. 2022. V tuto chvíli se blížíme polovině
časového harmonogramu a jsme rádi, že 22. května 2019
mohlo proběhnout oficiální otevření Edukační laboratoře, která byla úspěšně kolaudována, a tudíž může být již
od této chvíle částečně využívána pro účely, pro které
byla plánována. Částečně proto, protože Edulab zatím
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Hlavním cílem projektu je významné zlepšení informačně-technologického a multimediálního zázemí na SU OPF,
přičemž tohoto cíle je postupně dosahováno budováním edukační laboratoře, multimediální laboratoře, 6 modernizovaných počítačových učeben, pořízením výukového vybavení a pomůcek a v neposlední řadě tvorbou upgradu
simulačního softwaru MAREA.
Edukační laboratoř bude obsahovat 12 pracovních míst napojených na lokální počítačovou síť, prezentační místnost,
relaxační místnost a potřebné sociální zázemí. Pracovní místa (boxy) budou určeny pro studenty, akademické pracovníky a hosty fakulty, kterým budou nabízet příjemné pracovní prostředí. Jedno pracovní místo bude určeno pro
studenty se specifickými potřebami (tzv. imobilní pracovní box) a přístup do Edulabu je bezbariérový. V prostorách
pro prezentaci bude možné realizovat workshopy či jiné odborné akce, setkávání pracovních týmů apod. Podstatnou
součástí Edulabu bude nová výkonná výpočetní kapacita, na jejíž hardwarovou část bude vynaloženo cca 17 mil.
Kč. V 6 počítačových učebnách vybavených novými PC a tabulemi s dataprojektory již probíhá výuka od začátku
zimního semestru akademického roku 2018/2019. Multimediální laboratoř/studio bude realizováno jako přímá podpora nového studijního programu Marketing, který bude zaměřený na moderní metody online marketingu a využití
pokročilých ICT pro komunikaci se zákazníkem. V současné době a až do června 2021 budou intenzivně probíhat
vývojové a testovací činnosti spojené s tvorbou upgradu simulačního softwaru MAREA, což bude nová verze softwaru, který umožní studentům semestrální práci simulující obchodní prostředí, ve kterém budou studenti nuceni
dělat příslušné rozhodovací zásahy, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. Systém bude konfigurovatelný a jeho cílem
je podpořit schopnost studentů inovativním způsobem pochopit fungování specifických částí tržního prostředí.
V tuto chvíli lze konstatovat, že i přes různá úskalí, která se v reálném světě při řešení projektů daného rozsahu (cca
59,7 mil. Kč) běžně vyskytují, se realizačnímu týmu daří průběžně úspěšně naplňovat všechny potřebné indikátory
realizace projektu, za což je mu potřeba složit velké díky.
Petr Suchánek

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
POSLUCHAČI U3V
ABSOLVOVALI KURZ
PRVNÍ POMOCI
22 posluchačů Univerzity třetího věku absolvovalo v letním semestru cyklus přednášek na téma Metody první
pomoci.
Cílem tohoto cyklu bylo rozšířit a upřesnit základní
informace o poskytování první pomoci, dále seznámit
posluchače s obecnými principy poskytování přednemocniční péče, prohloubit znalosti o vybraných onemocněních a život ohrožujících stavech. Nechyběl ani
nácvik praktického využití zdravotnických materiálů
a prostředků, které jsou obsaženy v lékárničkách a praktické provádění resuscitace. Posluchači mimo jiné získali
i poznatky z historie první pomoci a organizace zdra-

votnické záchranné služby, jako je například tzv. aktivizace záchranného řetězce – spolupráce integrovaných
bezpečnostních složek při tísňových voláních.
Z fotografií je patrné, že při praktickém nacvičování, byť
se jednalo o téma závažné, nechyběl všude přítomný hu-
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ještě není vybaven výpočetní technikou, na kterou probíhají výběrová řízení na dodavatele.
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mor a dobrá nálada, jež jsou pro karvinské seniory tolik
charakteristické.
Lektorkou, která provedla posluchače cyklem 12 přednášek, byla osoba nejpovolanější, a to přímo pracovnice Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského
kraje územního odboru Karviná Ing. Olga Nevosadová. Na základě bohatých zkušeností z terénu záchranné
služby zpestřila přednášky zajímavými případy z praxe. Ke znalostem, které už měli účastníci dříve, přidala
přednášející informace o některých důležitých novinkách, případně vyvrátila některé mýty, které se při poskytování první pomoci uplatňují a mohou postiženému
spíš ublížit. Jako velmi zajímavé a důležité hodnotili
posluchači i rady pro osaměle žijící osoby z pohledu pracovníků záchranné služby.
Posluchačka Alena Ježková uvedla: „Do kurzu Etudy první pomoci jsem se přihlásila z důvodu rozšíření vědomostí
týkajících se civilizačních nemocí a oblastí s tím souvisejících. Dalším důvodem byla obava, zda bych uměla svým
blízkým pomoci v nouzi při selhávání životních funkcí.
Manžel i já jsem ve věku, kdy toto jsou aktuální věci.
V neposlední řadě jsem si chtěla obecně rozšířit znalosti
a cvičit paměť. Mám ráda lidi a společnost, takže vítám
i seznámení s dalšími účastníky. Tyto všechny požadavky
kurz splnil, a i když, jak říkala paní lektorka, mnoho věcí
z probíraných ve svém věku už víme, jistě jsme se dověděli další zajímavosti a příklady z praxe školitelky, která
byla velice vstřícná a zodpověděla každý dotaz.“

S KARVINSKÝMI
SENIORY ZA KRÁSAMI
VALAŠSKA
Ani nepříznivé počasí neodradilo posluchače Univerzity
třetího věku Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
od účasti na tradiční exkurzi. Tentokrát se účastníci vydali do Rožnova pod Radhoštěm.

34

V první části exkurze navštívili účastníci Valašské muzeum v přírodě (někdy také Skanzen), které bylo založeno v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými a je nejstarším
muzeem svého druhu ve střední Evropě. Jeho rysem
je cílevědomé úsilí o oživení zapomenutých tradičních
technik, lidového umění a obyčejů i o rekonstrukci společenského života, obchodu i zábavy našich předků.
Během dopoledne měli posluchači možnost navštívit 3
areály muzea. Ve Valašské dědině byly k vidění hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna,
bylo možno nahlédnout do hamru, lisovny, soukenické
valchy či pily, kde všechna zařízení pohání voda a jsou
plně funkční. V Dřevěném městečku účastníky exkurze zaujala např. otevřená expozice poštovního úřadu.
V Mlýnské dolině, která sdružuje funkční technické
stavby převážně na vodní pohon (valcha, mlýn, pila, lisovna oleje, hamr), byla zájemcům k dispozici výstava
zaměřená na různé formy dopravních prostředků, které
se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.
A v duchu vyhlášené soudržnosti celého kolektivu posluchačů U3V na SU OPF nechybělo na závěr první části
exkurze příjemné posezení v kavárně u dobré slivovičky,
medoviny, kávy, doplněné o ochutnávku výborných tradičních frgálů.
Poté se celá skupina odebrala na nedaleký stylový Ranč
Bučiska, kdy byla uvítána excelentní kyselicí s domácím
chlebem. Ranč Bučiska je známý především rozsáhlým
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jezdeckým areálem a stájemi, kde jsou k vidění koníci
různých plemen určení převážně pro westernové ježdění. Pro karvinské seniory byla připravena prohlídka stájí
s odborným výkladem o tom, jaký režim koně mají, jakým disciplínám se věnují a o všem, co obnáší správné starání se o tyto vzácné koně. Všichni si mohli koně
zblízka prohlédnout a s opatrností i pohladit. Tento zážitek byl pro mnohé výjimečný až dojemný. Například
část vyprávění o tom, jak koně pomáhají v rámci hippo-

terapie v léčení těžce nemocných dětí, jak jsou na člověka navázány a s člověkem propojeny.
„Děkuji za exkurzi, byla vydařená a moc se mi líbila.
Já mimo jiné miluji koně a ta prohlídka byla pro mne
pohlazení na duši, v muzeu jsme se vrátili i do dětských
let. Moc děkuji!“, zhodnotila akci dlouholetá posluchačka Jaroslava Janovová.
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KALENDÁRIUM ANEB CO PRO
VÁS CHYSTÁME V DALŠÍM
SEMESTRU
Před námi je konec letního semestru a určitě
zasloužený prázdninový čas. Jenže znáte to
sami, než se nadějete, začne opadávat listí
a v kalendáři se nebezpečně přiblíží začátek
dalšího akademického roku. Tak doufáme,
že vám alespoň trochu zlepšíme náladu
přiblížením pár akcí, které pro vás na další
akademický rok a hlavně zimní semestr chystáme.

go.slu.cz /kal
endar

Srpen
»» Konec prázdnin je už tradičně ve znamení podzimních státnic. Držíme palce!

Září
»» V září slavnostně zahájíme nový akademický
rok. Pro nové spolužáky připravujeme ve spolupráci s Iniciativou dokořán Prvákoviny. Našim mladším kolegům ukážeme, co je na fakultě čeká a jak můžou trávit volný čas v Karviné.
Také je slavnostně přijmeme mezi sebe na slavnostním aktu nazvaném Imatrikulace, kde nám
slíbí, že se budou učit, učit a zase jenom učit :-).

Říjen
»» Studenti si budou moci vyzkoušet své prezentační dovednosti při tradičním mezinárodním
setkání studentů. Tentokráte u nás v Karviné.
O minulém setkání se dočtete v textu časopisu.
»» Proběhne další ročník prodejní výstavy odborných publikací. Vhodné období na poohlédnutí
se po nějaké té knížce plné vědomostí.
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»»
Už nějakou dobu je listopad na fakultě spojen
s dárcovstvím krve. Tak neváhejte, začněte bojovat se
strachem a v listopadu se sejdeme s děkanem na oddělení karvinské transfuzní stanice.
»»
Plánujeme zorganizovat sportovní odpoledne pro
zaměstnance a studenty fakulty.
»»
Chystá se také další ročník konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

Prosinec
»»
Období vánočních večírků, mikulášských besídek.
Snad i k nám přijde Mikuláš s čertem a andělem pozdravit naše pilné studenty.
»»
Startuje předprodej vstupenek na fakultní ples.
Tak nezapomeňte, že lístků je omezené množství a mnozí z vás už vědí, že bývají brzy rozprodány.

Pokusili jsme se vám přiblížit pár akcí zbývajících
do konce roku. Kromě nich na vás čeká řada zajímavých přednášek odborníků z praxe. Zážitkové semináře pořádané Kariérním a poradenským centrem
a také aktivity v rámci centra Business Gate apod.
Tak nezapomeňte pravidelně sledovat na fakultním
webu Kalendář akcí.
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NOVINKY Z KNIHOVNY
KNIHOVNU
STÁLE
MODERNIZUJEME
Před časem knihovna otevřela nový
prostor pro studium a setkávání, který se nachází ve studovně v 1. patře
budovy Univerzitní knihovny Karviná Na Vyhlídce. Nově upravený
prostor je vybaven 24 pracovními
místy, plazmovou TV, která je propojená s počítačem. Samozřejmosti

je wi-fi a flipchart. facebook
.com/univer
Tento prostor je
zitniknihovn
ideální pro předakar vina
nášky, školení, porady apod. Vedle se nachází část
studovny, tzv. „obývák“, kde můžete
zrelaxovat v pohodlných sedacích
vacích se stolečky. Nový nábytek byl
pořízen z projektu „Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě
v Opavě“ CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044
/0008537.
V univerzitní knihovně tak máme
nový multifukční prostor, ve kterém
vás rádi uvítáme!

KNIHOVNA
BUDE SLAVIT
10 LET
FUNGOVÁNÍ
Ač je to k neuvěření, v prosinci uplyne 10 let od otevření univerzitní
knihovny v nově zrekonstruovaných
prostorách v areálu Na Vyhlídce. Při
této příležitosti pro vás pracovníci
knihovny chystají bohatý program.
Slavit začneme se začátkem zimního
semestru, kdy se můžete těšit na zajímavé akce jako přednášky, kvízy,
soutěže, výstavy apod.
Vrcholem oslav bude listopadové
slavnostní setkání v knihovně. Program ještě usilovně ladíme.
Sledujte náš facebook (facebook.
com/univerzitniknihovnakarvina)
nebo aktuality na webu fakulty ať
vám nic neuteče!
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PAK TOHLE MÍSTO DRŽÍME PRÁVĚ VÁM.

kvalitní zaškolení
práci v týmu zkušených kolegů
možnost pracovního postupu v rámci skupiny KB
zaměstnanecké benefity a bankovní výhody

Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na kb.jobs.cz
anebo nám napište na volna_mista@kb.cz.
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