Soutěž pro studenty středních škol 2017
přidáno 05.09.2017

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro
studenty středních škol

Soutěž je určena studentům středních škol se sídlem v České republice a na Slovensku. Zájemci
se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů.
Práce je možno zasílat elektronicky na adresu: labudkova@opf.slu.cz nebo v tištěné podobě na
adresu: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Oddělení rozvoje
a vnějších vztahů, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná.
Vyhodnocení a doba trvání soutěží:
Soutěž probíhá od 5. 9. do 30. 11. 2017. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce,
jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat
tříčlenná porota složená z odborníků v dané oblasti. Zasláním práce souhlasíte s jejím uveřejněním
na webové stránce fakulty.
Vyhlášení výsledků:
Výsledky budou vyvěšeny na webové stránce fakulty, a to v termínu nejpozději do 31. 12. 2017.
Výherci i ostatní soutěžící obdrží zprávu o výsledcích e-mailem. Termín předání cen vítězům bude
upřesněn.
Ceny:
Pro vítěze jednotlivých kategorií jsou připraveny lákavé ceny.
1. místo sportovní hodinky
2. místo bezdrátový reproduktor
3. místo power banka
Výběr témat:
1. Téma: Umíte si představit svůj život bez Internetu a mobilu?
Vašim úkolem je napsat esej, která se bude zamýšlet nad výhodami a nevýhodami života bez
každodenního využívání Internetu a mobilního telefonu.
POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times
New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm, v závěru práce uvedeno jméno
a příjmení soutěžícího a střední škola, kterou studuje.
Hodnotící komise: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Ing. Jan Górecki, Ph.D. a Ing. Jan Dolák, Ph.D.
2. Téma: Jaké budou trendy cestování v budoucnosti?
Cestování je považováno za jednu z nejlepších investic. Vlivem globalizace, ale také
bezpečnostními hrozbami se trendy v cestování každoročně mění. Vašim úkolem je zamyslet se
nad daným tématem a napsat esej o tom, jak si představujete rozvoj cestovního ruchu v
budoucnosti.

POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times
New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm, v závěru práce uvedeno jméno
a příjmení soutěžícího a střední škola, kterou studuje.
Hodnotící komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. a Ing. Patrik
Kajzar, Ph.D.
3. Téma: Jaká nás čeká budoucnost v nakupování?
Nakupování přes Internet je bezesporu obrovský trend, ale v určitých směrech je stále oddělen od
reálného světa. Pohodlný nákup on-line nebo brouzdání po kamenných obchodech?
Vašim úkolem je zamyslet se a vytvořit esej, která se bude zabývat současnými a budoucími
nákupními trendy zákazníků a zároveň porovnávat výhody a nevýhody nákupu přes Internet a v
kamenné prodejně.
POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times
New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje na všech stranách 2,5 cm, v závěru práce
uvedeno jméno a příjmení soutěžícího a střední škola, kterou studuje. Kreativitě soutěžících se
meze nekladou!
Hodnotící komise: Ing. Martin Klepek, Ph.D., Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. a Ing. Kateřina
Matušinská, Ph.D.
4. Téma: Je hypotéka správnou cestou k vlastnímu bydlení?
Otázka bydlení jednou vyvstane u každého z nás. Bydlet v pronájmu nebo si koupit byt či pořídit
domek? Kde na to vzít? Máme dost našetřeno nebo to vyřešíme hypotékou?
Vašim úkolem je popřemýšlet a napsat esej zamýšlející se nad tím zda je hypotéka tou správnou
formou pro financování vlastního bydlení.
POZOR! Práce bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times
New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje 2,5 cm, v závěru práce uvedeno jméno
a příjmení soutěžícího a střední škola, kterou studuje.
Hodnotící komise: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., Ing. Iveta Palečková, Ph.D. a Ing. Tomáš Heryán,
Ph.D.
5. Téma: Jsou mzdy v ČR (SR) přiměřené?
Průměrná mzda u nás dosahuje cca 29 320 Kč hrubého, minimální mzda činí okolo 11 000 Kč. To
jsou statistická data, ale co realita? Kritéria na pracovní pozice se stále zvyšují, ale jsou také
přiměřeně oceněny? To je otázka k zamyšlení pro Vás. Zamyslete se a napište esej na dané téma.
POZOR! Esej bude zpracována v MS Word, v rozsahu max. 2 stránek formátu A4, písmo Times
New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje na všech stranách 2,5 cm, v závěru práce
uvedeno jméno a příjmení soutěžícího a střední škola, kterou studuje. Kreativitě soutěžících se
meze nekladou!
Hodnotící komise: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. a Dr. Ing. Ingrid
Majerová

