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Představujeme garanty studijních oborů

V

předešlém vydání jsme definovali, kdo je garant studijního oboru a jaká je jeho funkce. Začali
jsme také s představováním jednotlivých osobností, které zastávají post garantů studijních oborů
na naší fakultě. Jako prvního jsme Vám představili profesora Ramíka, celosvětově uznávaného
odborníka a garanta studijního oboru Manažerská informatika.
Dnes bychom Vás chtěli seznámit s doc. Mgr. Ing. Michalem Tvrdoněm, Ph.D., garantem studijního
programu Hospodářská politika a správa a studijního oboru Veřejná ekonomika a správa, proděkanem
pro vědu a výzkum.

Michal Tvrdoň je absolventem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
V roce 2007 úspěšně dokončil doktorské studium na Masarykově univerzitě, Ekonomicko-správní fakultě ve studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Hospodářská politika. V roce 2009 si
své vzdělání doplnil v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo, kdy absolvoval navazující magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 habilitoval
v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Čím jste chtěl být jako dítě?

uběhlo 10 let od mého nástupu.

Představy o vysněném povolání se v čase měnily,
ale jako každý kluk jsem chtěl být nejprve popelářem, dokonce jsem měl kdysi snad největší radost
z vánočního dárku, když jsem dostal malé popelářské autíčko. Poté jsem snil o tom být kosmonautem, prezidentem a pak na dlouhou dobu zedníkem, kde mě fascinovala budovatelská kreativní
činnost, kdy má vaše práce vždy jasný a hlavně
hmatatelný cíl. Ostatně se to nakonec velmi vzdáleně odrazilo i v mém současném povolání - psaní
odborných článků má jisté podobnosti - vystavět
logickou strukturu článku na patřičných základech je svým způsobem také zednická práce a ani
tady se chyby neodpouští a jak se může po neodborné práci zřítit budova, stejně tak se může zřítit
jako domeček z karet článek, kde byly chybně použity metody nebo data.

Jaké jsou Vaše koníčky?

Jste absolventem Slezské univerzity.
Jaký to je pocit vrátit se na svou alma
mater jako pedagog?
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Vrátit se na svoji alma mater je vždy příjemné,
nicméně v mém případě to bylo jiné ve srovnání
s tím, co zažívají vracející se absolventi, kteří se
přijíždějí v rámci absolventských setkání podívat
na to, co se na fakultě změnilo a hlavně zavzpomínat na své nejlepší období života. Já jsem se vrátil do role odborného asistenta a přednášející, se
kterými jsem kdysi „bojoval“ na druhé straně pomyslné barikády u zápočtů a zkoušek, se najednou
stali mými kolegy, na což jsem si musel zvyknout
a stejně tak oni. Musím ale říci, že tato transformace byla vcelku rychlá, a to zejména díky přátelské a kolegiální atmosféře. A kdo by řekl, že už

Jelikož jsem téměř polovinu svého působení na SU
OPF členem vedení, mnoho času na koníčky mi
tak nezbývá a lze do jisté míry říci, že práce je
mým koníčkem. Pokud se však podaří uspořit nějaký čas, velmi rád cestuji s velkým batohem jako
tzv. backpacker po všech možných končinách světa s cílem vylézt na nějakou tu horu či se potopit
do mořských hlubin. Docela rád si uvařím nějaké
to pálivé jídlo, buchty zásadně nepeču :-). A v souladu se zdravým stylem života si dopřeji alespoň
dvakrát týdně výklus, během kterého si pročistím
hlavu.

Co byste přál dnešním studentům?
Jak by řekla americká miss „světový mír“ :-) ale
vážně - dnešním studentům bych přál neutuchající zvídavost, která člověka obohacuje a na nás
přednášející pak vytváří tlak takzvaně neusnout
na vavřínech a neustále vylepšovat své přednášky.

14 studentů získalo prospěchové stipendium

P

rospěchové stipendium je finanční obnos, který získají
studenti za dosažení výborných studijních výsledků. Podrobnější pravidla pro udělování stipendií za vynikající
studijní výsledky obsahuje vnitřní předpis fakulty. Více informací naleznete na: www.studujvkarvine.cz/stipendia.html.
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Stipendijní programy na Opéefce

V akademickém roce 2015/2016 bylo oceněno celkem 14 studentů, kteří získali prospěchové stipendium v celkové výši 200 tis.
korun. Výše získaných stipendií se pohybuje od 12 po 23 tisíc
korun.

Kvalitní práce si zaslouží být oceněna!

Cesta k prospechovému štipendiu
Na začiatok by som chcela pogratulovať všetkým mojim študentským kolegom k získaniu prospechového štipendia. Určite mi dajú za pravdu oni, ale aj ostatní študenti, že počas celého roka sa nájdu
skúšky, ktoré človek zvládne ľavou zadnou a inokedy zas prídu predmety, nad ktorými musíme sedieť
naozaj hodiny, aby sme ich zvládli. Moja cesta za prospechovým štipendiom sa začala úplnou náhodou. Na začiatku zimného semestra sa mi ani nesnívalo, že sa dostanem medzi tých pár študentov,
ktorí patria v študijných výsledkoch medzi TOP. Počas semestra som si plnila svoje povinnosti tak ako
predtým. Poctivo, aby som bola s výsledkami spokojná. Prišlo skúškové obdobie a učenie sa na skúšky.
Prvé skúšky sa mi podarilo zvládnuť s veľmi dobrými výsledkami a tu sa mi začala zjavovať myšlienka
prospechového štipendia. Tak som sa tak opatrne a s malou dušičkou povzbudzovala aj k ďalším dobrým výsledkom zo skúšok. Keď som zimný semester ukončila s priemerom, ktorý postačuje na prospechové štipendium, s výzvou som sa pustila do toho letného. Zapracovala som na seminárnych prácach
a priebežných testoch až opäť prišiel čas skúšok. Na skúšky sa pripravujeme spoločne a nebolo tomu
inak ani teraz. Keďže mám spolubývajúcu z rovnakého ročníka a odboru, pred každou skúškou sme si
spolu opakovali, pomáhali sme si a hecovali sa k dobrým výsledkom. Mali sme spoločnú cestu a spoločný cieľ, ktorý sme chceli zvládnuť. Nakoniec sa to skončilo tak, že sme obe získali prospechové štipendium. Ten pocit, keď sme zvládli poslednú skúšku a videli sme ten priemer, bol neopísateľný. Pocit
šťastia a radosti mi úplne naplnil celé telo, hlavu a neskôr sa konal aj malý prípitok s mojou spolubývajúcou a kamarátmi k tomuto úspechu. Najhoršie
bolo čakanie počas leta, či sme sa dostali medzi
10 najlepších študentov z ročníka. Keď sme sa ale
dozvedeli už v novom školskom roku, že tam sme,
boli sme nadmieru spokojné, že tá drina počas
predchádzajúceho roka sa vyplatila. Čerešničkou
na torte bolo zistenie, že počet študentov, ktorí
dostanú štipendium, je len sedem. Mohli sme sa
tešiť z väčšej sumy peniažkov, ktoré sa nám ako
študentom vždy zídu. Nakoľko som už v poslednom ročníku nadväzujúceho štúdia, ďalšie prospechové štipendium už nedostanem. Ale takéto
príjemné oživenie a radosť na konci štúdia sa naozaj vyplatí.
Bc. Jana Brtáňová
studentka navazujícího studia
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Prospechové štipendium
Môj príbeh začína v prvom ročníku nadväzujúceho
štúdia. V čase, keď som sa rozhodla študovať PEM - špecializácia: marketing a obchod. Už vtedy som vedela, že
štúdium nebude jednoduché. Úprimne povedané, mala
som obavy, či vôbec štúdium zvládnem. Veľmi dobre som
vedela, že nastanú kruté časy a ja sa budem musieť viac
ako pred tým venovať škole. Trúfam si povedať, že patrím medzi poctivých študentov a na predmety, ktoré si
to vyžadujú sme sa ja a moji kamaráti zodpovedne pripravovali. Postupne uplynul prvý semester a boli zdolané
prvé priebežné testy, seminárne práce a diskusie. Začalo
sa skúškové obdobie a my sme sa chytali priam za hlavu,
koľko skúšok nás čaká, ale zvládli sme to! Bola som milo
prekvapená zo svojich výsledkov a s výsledným priemerom. V tom čase, som bola zo sebou spokojná a vznikla
myšlienka o prospechovom štipendiu. Povedala som si,
že prioritou pre mňa je úspešne ukončená skúška. Čas
preletel a opäť nastalo skúškové obdobie letného semestra, čomu predchádzala nervozita, nespavosť, učenie, čas
venovaný knihám ale dobré výsledky sa postupne dostavili. Skúškové obdobie som však neprežívala sama, ale so
svojou spolubývajúcou. Spoločne sme našli spôsob ako sa
učiť spoločne a urobiť si z učenia zábavu. Mali sme spoločný cieľ a pred nami bola posledná a zároveň
najťažšia skúška a ja som vedela, že musím dostať známku s hodnotením za A, inak môžem na dobrý
prospech úplne zabudnúť. Podarilo sa, posledná skúška dopadla na výbornú a ja som bola šťastná a tešila sa s kamarátmi, že sme to zvládli. Áno zvládli, ale nemali sme istotou či sme sa naozaj ocitli v top
desiatke. Na výsledok sme čakali priam večnosť ale na moment, keď bol zverejnený výsledok nikdy
nezabudnem. Bol to veľmi očarujúci pocit úspechu. Tešili sme sa, že sme to zvládli. Pýtate sa aký je to
pocit dostať prospechové štipendium? Každý z nás Vám odpovie, že príjemný. Snaha a čas venovaný
knihám sa skutočne vyplatil. Ani Vám
nepríde, že to bolo extra náročné, práve naopak.
Jediným návodom, ako sa
dostať k prospechovému štipendiu je Váš čas, ktorý
musíte venovať svojmu štúdiu a knihám. Ja som však presvedčená, že veľkú úlohu zohráva šťastie. Pre každého
ma šťastie iný význam. V mojom prípade bolo šťastie aj moja spolubývajúca, s ktorou si veľmi rozumieme. Najmä počas letného semestra sme mali
spoločný cieľmať dobrý prospech. Spoločne sme
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Studenti navštěvují
Žofínská fóra
Agentura NKL s.r.o. připravuje každoročně v paláci Žofín v Praze mezinárodní Žofínská fóra,
na kterých vystupují přední reprezentanti domácích i zahraničních vrcholových orgánů a organizací. Setkání se v plénu pravidelně účastní cca
250 pozvaných hostů z řad špičkových manažerů,
poslanců a senátorů, zástupců státní správy, vysokoškolských profesorů a dalších odborníků. Karvinská fakulta nabízí svým studentům možnost
účastnit se těchto akcí zdarma.

Navštívili jsme fórum
zaměřené na cestovní ruch
V pondělí 24. října se uskutečnilo již 203. Žofinské
fórum v Praze. Z naší fakulty se zúčastnilo dvanáct lidí. Téma Žofínského fóra tentokrát bylo
„Prezentace České republiky doma i v zahraničí:
Ekonomický pohled a příležitost pro úspěšný byznys a cestovní ruch“.
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Rozšiřujeme znalosti a zkušenosti
našich studentů

V rámci fóra vystoupili:
»» Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení
sekce regionálního rozvoje MMR,
»» Monika Palatková, ředitelka centrály cestovního ruchu CzechTourism,
»» Jan Závěšický, generální ředitel Českých
center,
»» Petr Križan, ředitel odboru mezinárodní
vztahy a komunikace ČEB, a.s.,
»» Václav Řehoř, předseda představenstva
Česká Aeroholding, a.s.,
»» Václav Stárek, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, prezident Asociace
hotelů a restaurací ČR.
Během diskuzí vystoupili Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourism, Libor Honzárek, předseda
Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice
v Plzeňském Prazdroji, Jana Bizoňová, zástupkyně
ředitele odboru Mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky a.s.
Na celé akci nás nejvíce zaujala prezentace Václava Řehoře, který hovořil o letišti Václava Havla,
situaci České republiky na poli cestovního ruchu
a jaké kroky budou následovat ve spojení s již zmíněným letištěm, aby se cestovní ruch na našem
území neustále rozvíjel.
Ondřej Běčák
student oboru Hotelnictví
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Z dění na fakultě

P

odzim na karvinské fakultě patřil tradičním slavnostním
ceremoniálům.
Byli přijímáni noví studenti
do akademické obce fakulty, ale
také jsme se rozloučili s čerstvými absolventy, opouštějícími
po úspěšných státnicích svou
alma mater. Pořádaly se významné mezinárodní konference. Například v září se konal již
14. ročník konference z oblasti
hospodářské politiky, na počát-

ku listopadu se uskutečnil další ročník mezinárodní vědecké
konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.

Imatrikulace

K nim se řadí 530 jejich zkušenějších kolegů, kteří zahájili
výuku v navazujícím magisterském studiu a 12 studentů doktorského studia.

Slavnostní Imatrikulace nových
posluchačů bakalářského studia
se konala 22. září ve velkém sále
fakulty. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo na čtyři sta
studentů prezenční formy studia, kteří složili slib a podpisem
na pamětní list stvrdili, že ho
budou naplňovat, tak aby na ně
byla jejich alma mater hrdá.
Ke studiu na fakultě, a to včetně
kombinované formy studia, bylo
pro akademický rok 2016/2017
zapsáno okolo 690 studentů.

Na fakultě proběhla také řada
přednášek oborníků z praxe.
V říjnu přednášela studentům
Ing. Marcela Šebestová (bývalá
ředitelka pobočky Českých aerolinií ČSA, pobočky v Ostravě)
na téma Služby letecké dopravy.
V listopadu měli studenti mož-

nost diskutovat s Ing. Radimem
Benešem, ředitelem Clarion
Congres Hotelu Ostrava na téma
Řízení hotelu. V druhé polovině
listopadu a na počátku prosince
proběhly přednášky doc. Ing. Bohumila Horáka, Ph.D. z Katedry
kybernetiky a BMI, VŠB-TU Ostrava na témata zaměřená na obnovitelné alternativní zdroje
energie a vodíkové technologie
a palivové články apod.

Promoce
V pátek 7. října se konaly ve velkém sále fakulty Slavnostní promoce absolventů bakalářského,
navazujícího
magisterského
a doktorského studia. Celkem
bylo promováno 117 absolventů
bakalářských studijních programů, 73 absolventů navazujících
magisterských studijních programů a 5 absolventů doktorského studia.
„V životě každého z nás existují události a okamžiky, které by
se měly náležitě oslavit. Jsem
přesvědčen, že úspěšné završení
vysokoškolského studia mezi ně
bezesporu patří,“ řekl prof. Stavárek, děkan fakulty ve svém
projevu.

14. ročník konference zaměřený na hospodářskou
politiku v členských zemích EU
8

Ve dnech 14. až 16. září 2016 proběhl již čtrnáctý
ročník mezinárodní vědecké konference HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EV-

ROPSKÉ UNIE, kterou tento rok pořádala Katedra
ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity, ve spo-
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lupráci s Katedrou národohospodářskou Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava. Konference proběhla pod záštitou rektora Slezské univerzity doc. Ing. Pavla
Tuleji, Ph.D. a děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D.,
za finanční podpory Moravskoslezského kraje
a statutárního města Karviná.
Hlavní program konference proběhl v nádherných prostorách zrekonstruovaného Zámečku
v Petrovicích u Karviné. Zájem o tuto akci, na které se tradičně setkávají odborníci z veřejných
i soukromých vysokých škol a vědeckých institucí, aby diskutovali otázky dotýkající se problematiky všech oblastí hospodářské politiky, je rok
od roku větší – letos se zúčastnilo přes sto diskutujících ze třech zemí – České republiky, Slovenska
a Polska. Program konference začal v odpoledních
hodinách plenárním zasedáním, na kterém vystoupili přední odborníci na makroekonomickou
problematiku – hlavní ekonomka Raiffeisenbank
a.s. Ing. Helena Horská, Ph.D., analytik ČSOB a. s.
Ing. Petr Dufek a ředitel ČNB prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D, MSc., MBA.
Druhý a třetí den pokračoval program konference diskuzemi o problematice měnové a fiskální
politiky, trhu práce, konkurenceschopnosti, regionálních disparit, sociální a migrační politiky či
podnikání v Evropské unii, a to v celkem třinácti
sekcích. Součástí konference byl také společenský
večer, na kterém účastníci, již neformálně, pokračovali v započatých diskuzích nad prezentovanými tématy, diskutovali o možnostech nových

forem spolupráce
či si vyměňovali
zkušenosti z dosavadní činností jak
v oblasti akademické, tak v oblasti vědecké.
Za
bezchybným
průběhem konference a spokojeností všech účastníků (o čemž svědčí mnohá osobní i písemná
poděkování) stojí nejen příjemné prostředí hotelu,
ale také práce celého organizačního týmu, kterému bych tímto chtěla poděkovat. Těším se na další
spolupráci u šestnáctého ročníku za dva roky.
Dr. Ingrid Majerová
předsedkyně organizačního výboru

Studenti diskutovali o problematice řízení hotelového
provozu
V úterý 8. listopadu navštívil fakultu pan Ing. Radim Beneš, ředitel Clarion
Congress hotelu Ostrava, který byl navržen na cenu Asociace hotelů a restaurací „Hoteliér roku 2016“. Ing. Beneš je předsedou moravskoslezské sekce AHR
ČR, které jsme členy a participujeme na odborných akcích, jako např. Karneval
chutí. Přednáška na téma Hotel budoucnosti byla určena především studentům oboru Hotelnictví a specializace Ekonomika cestovního ruchu. Studenti
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se seznámili s problematikou řízení současného čtyřhvězdičkového hotelu městského typu. Zajímavé
byly také informace o hotelovém designu budoucnosti, o službách pro budoucí generaci hostů, kteří
budou mít zcela jiné nároky na hotelové ubytování a nabídku hotelu. Poutavá přednáška byla doplněna
zajímavými ukázkami a interaktivní prezentací. Pan Beneš studenty do své prezentace aktivně zapojoval a diskutoval s nimi o svých zkušenostech z cestování a praxe v hotelové branži.
Přednáška pana Beneše patří do řady expertních přednášek, které Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit organizuje pro své studenty v rámci propojování teorie s praxí. Předávání zkušeností
odborníků z praxe obohacuje teoretickou přípravu našich studentů a pomáhá lepšímu začlenění absolventů do profesního života.

Veřejná správa v praxi, aneb profese úředníka územně
samosprávného celku
Dne 28. 11. 2016 se studenti 2. a 3. ročníku Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné zúčastnili přednášky na téma „Veřejná správa v praxi, aneb profese
úředníka územně samosprávného celku“, která se konala v aule fakulty. Přednáška byla určena především studentům oborů Veřejná ekonomika a správa
(VES) a Sociální management (SOMA). Přednášku vedla paní Bc. Dagmar Vaňková, která více jak 20 let pracuje ve státní správě na Městském úřadě v Orlové
jako personalistka. Díky svým zkušenostem studentům přiblížila práci úředníka územně samosprávného celku.
V úvodu krátce pohovořila o historii veřejné správy se zaměřením na zákon
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zde se zmínila o předpokladech pro vznik pracovního poměru
úředníka a o výběrovém řízení, kterému předchází veřejná výzva. Studenti se
dozvěděli, že chtějí-li se ucházet o pracovní místo ve státní a veřejné správě, najdou veškeré informace,
včetně přihlášky na webových stránkách daného úřadu. Zájemci o pracovní místo stačí odeslat tři personální dokumenty: životopis, výpis z trestního rejstříku a vyplněnou přihlášku na konkrétní pracovní
pozici. Pokud je uchazeč vybrán, čeká ho pohovor před výběrovou komisí, která má nejméně tři členy.
Bc. Dagmar Vaňková studentům sdělila užitečné tipy, jak pohovor úspěšně zvládnout, jako jsou znalosti
o pracovní pozici i organizaci, jak odpovídat na otevřené otázky výběrové komise a nespoléhat se pouze
na informace o pracovní pozici, které podávají pracovní agentury na internetových stránkách.
Přednáška byla užitečná hlavně pro studenty 2. ročníku, kteří se mohou ozvat Bc. Dagmar Vaňkové
s požadavky na odbornou praxi k bakalářské práci. Ovšem chybu neudělají ani studenti 3. ročníku VES
a SOMA, kteří užitečné informace využijí pro budoucí profesní kariéru.
Videozáznam s přednáškou Bc. Dagmar Vaňkové najdete na media.slu.cz,
na adrese: media.slu.cz/video.php?idvideo=1149
Veronika Wencelová a Kristýna Smilovská
studentky 2. ročníku oboru VES

Tradiční mezinárodní studentský
seminář tentokrát na Opéefce
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Ve dnech 24. až 25. listopadu se
na půdě Opéefky uskutečnilo
tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty
managementu, Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
a Ekonomické univerzity v Bra-

tislavě – Podnikovohospodarskej
fakulty v Košicích. Jednalo se již
o osmé setkání v rámci tohoto
Mezinárodního
studentského
semináře, tentokrát za účasti
více než 30 studentů z několika
zemí – Polska, České republiky,
Slovenska, Turecka, Španělska

nebo Itálie. Karvinskou fakultu
zastupovala skupina 9 studentů
všech forem studia. Akce se konala v rámci projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním
prostředí“, jehož řešitelem je
doc. Tvrdoň. Meziuniverzitního
setkání se zúčastnili taktéž proděkani OPF doc. Marian Lebiedzik a dr. Roman Šperka, kteří
prohlubovali další spolupráci se
zástupci partnerských univerzit
v oblasti vědy, publikační činnosti a výměnných studijních
pobytů studentů a pedagogů
v rámci těchto tří univerzit.
Studenti prezentovali své seminární či diplomové práce v angličtině, přičemž příspěvky byly

konkurenci dosáhli studenti SU
OPF výrazného úspěchu a z rukou proděkana Šperky převzal diplom za 1. místo Dominik Musil,
jenž zabodoval s příspěvkem „Simulation possibilities of MAREA
framework“. Další místa získali
zástupci hostujících univerzit o 2. místo se podělili polské studentky Beata Wojdyła a Aleksandra Wojnarowicz s příspěvkem
„Exclusion from the market in
some banking services“ a košická studentka Anna Gulová s příspěvkem „Defective products,
their consequences and solutions“. Diplom za třetí místo obdržel rzeszowský student Andres
Torres, který zaujal odbornou
komisi s příspěvkem „Money
transfer - traditional vc. recent
methods“. Vítězům gratulujeme
a děkujeme všem zúčastněným.
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zaměřeny
na široké
spektrum
ok r uhů,
např. ekonomie,
obchod,
finance,
managem e n t ,
marketing
a
další
společensk o v ě d n í
disciplíny. Cílem
těchto společných workshopů
je posílit jazykové kompetence
studentů a současně si studenti
osvojují jednak odbornou terminologii v anglickém jazyce,
jednak své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také
schopnosti reagovat na doplňující otázky publika. Jako každá
jiná soutěž, i ta v Karviné byla
zakončena slavnostním předáváváním ocenění těm nejlepším.
Nutno dodat, že kvalita všech
příspěvků byla vysoká a vyhodnocení soutěže nebylo pro
komisi, jejímž čestným členem
byl i na OPF hostující japonský
vědeckovýzkumný
pracovník
Sohei Ito, rozhodně snadným
úkolem. Z pohledu naší univerzity je velmi potěšující, že v silné

Po skončení prezentací byl pro
všechny účastníky připraven
bohatý kulturní program, který
obsahoval mimo jiné návštěvu Dolní oblasti Vítkovic, kde si
studenti prošli zajímavou expozici Světa techniky a podívali se
na rozsvícenou noční Ostravu
z vrcholu Bolt Tower.
doc. Michal Tvrdoň

Daruj krev s Opéefkou
29. listopad odstartoval první ročník tzv. „Oslav
dárcovství“, který bude každoročně pořádat Fórum dárců a Nadace občanské společnosti, jako
vhodnou a potřebnou příležitost pro propagaci
a podporu dárcovství.
A právě na tento den byl naplánován v pořadí již
2. ročník akce „Daruj krev s Opéefkou a staň se
dobrovolným dárcem krve“, kterou byli osloveni
studenti a zaměstnanci fakulty s cílem získat nové
dárce z řad studentů a zaměstnanců Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné. Připojit se
mohl kdokoli, kdo splňoval všeobecné podmínky pro darování
krve.
Na
Hematologicko-transfuzním oddělení NsP v Karviné tak
v tento listopadový den dorazilo
téměř 40 studentů spolu s pe-
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dagogy a ostatními zaměstnanci fakulty, kteří se
rozhodli po vzoru svého děkana Daniela Stavárka, pravidelného dárce, rozšířit řady dárců krve.
Studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří darují 2x bezplatně krev nebo 4x plazmu,
bude přiznáno mimořádné stipendium.

kově akci hodnotím velmi pozitivně, což podtrhují i reakce a díky, které jsme obdrželi z karvinské
nemocnice. Je skvělé, že takovou konkrétní společensky prospěšnou akcí fakulta naplňuje i svou
třetí roli a svou činností přispívá k rozvoji svého
nejbližšího okolí,“ řekl prof. Stavárek.

„Především bych rád poděkoval všem, kteří se
akce zúčastnili. Jelikož zhruba polovinu účastníků
tvořili prvodárci, oceňuji jejich odvahu a přeji jim,
aby se z prvodárců stali dárci pravidelnými. Cel-

go.slu.cz/krev

Úspěch na Mezinárodní
konferenci Marketing
Identity 2016
V prostorám Smolenického zámku se ve dnech
8. – 9. listopadu setkali členové akademické obce
s marketingovými odborníky z praxe na mezinárodní vědecké konferenci „Marketing Identity
2016 – Brand we love“ konané pod záštitou Fakulty
masmediální komunikace Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě. Letošního ročníku se zúčastnilo
na 200 účastníků ze Slovenska, České republiky, Ukrajiny, Polska a Norska. Naši fakultu prezentovali
tři účastníci Katedry podnikové ekonomiky a managementu, a to doktorka Matušínská, doktor Klepek
a inženýrka Braciníková.
Oba konferenční dny začínaly společným programem pro všechny účastníky, v němž vystupovali převážně odborníci z marketingové praxe. Jednání prvního dne společného programu zahájil svým příspěvkem rektor Univerzity Cyrila a Metoděje Dr. h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., jako další se představili
zástupci firem z praxe jako jsou Google, Ogilvy, Zaraguza, Triad Advertising, Made by Vaculik a další.
V sekci Corporate Branding získal ocenění za nejlepší prezentaci „Best speaker“ zástupce naší fakulty
Ing. Martin Klepek, Ph.D. Na fotce přebírá ocenění z rukou děkanky fakulty docentky Petranové.

Pomoc druhým
letos již potřetí
Letos již potřetí studenti předmětu Management sociálních
služeb prokázali své nadšení pro
zvolený obor sérií sbírek, které
sami pořádali v rámci praktické části výuky předmětu. Cílem
každého projektu je si ve čtyř až
pětičlenném týmu vytipovat cílovou skupinu, navázat kontakt
s příslušnou nestátní neziskovou či příspěvkovou organizací
a pak nejen nápad popsat, ale
také uskutečnit.
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Naše sbírkové období začalo 16.
listopadu 2016 potravinovou

sbírkou (vybralo se 22 kg potravin), pokračovalo se 23. listopadu zábavným programem v MŠ
Žižkova (účastnilo se 20 dětí)
a 28. listopadu na základní škole
v Albrechticích.
Další v pořadí byla sbírka společenských her, která se konala
29. listopadu, sbírka bot a batohů
2. prosince, sbírka sportovních
potřeb pro dětský domov 6. prosince, sbírka dětského oblečení pro děti od 0-2,5 roku
12. prosince a bude končit
16. prosince již 2. ročníkem
sbírky pro psí útulek v Karviné.
Jsme rádi, že pro realizaci
hmotných sbírek můžeme

využívat prostor ve Foyer fakulty, což je pro naše týmy veliká
pomoc. Tímto děkujeme za podporu.
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Koučink v praxi

V

rámci projektu ISIP byla zajištěna ve dnech 4. - 5. listopadu 2016 v prostorách kulturního domu Akord v Ostravě aktivní účast Mgr. Dagmar
Svobodové, Ph.D. a Terezy Reichenbachové, posluchačky 3. ročníku
oboru SOMA na konferenci s názvem „Koučink v praxi - Budujeme vztahy“. Na konferenci byli přítomní přední čeští odborníci z oblasti koučování.
Konferenci zahájila výkonná ředitelka Asociace integrativních koučů (AIK)
v Ostravě, Mgr. Jana Mynářová a seznámila přítomné s programem konference, který obsahoval níže uvedená témata.
»» Partnerstvím k rozvoji (ojedinělý pilotní
program AIK)
»» Synergie vztahů
»» Koučování mezi jeřáby
»» Kariérové poradenství a koučink napříč
Českou republikou a různými směry
»» Nová dimenze v koučování – virtuální realita
»» Koučování bez zakázky – ukázka koučová-

ní naživo
»» Propojení individuálního koučování a tréninků soft skills ve firmách – případové
studie a jejich praktická aplikace
»» Koučink jako cesta - neziskový sektor
a koučink
»» Generace X, Y, Z a přicházející Alfa a jejich
vzájemný vztah
»» Koučink v praxi – koučování VŠ studentů

Konference byla zaměřena na aplikaci koučování
při formování mezilidských vztahů. Její účastníci měli možnost naživo, v přímém přenosu vidět,
jak vypadá koučovací rozhovor s klientem. Byli
seznámeni s různými metodami koučování, např.
s koučováním ve virtuální realitě, které přináší
klientovi hluboký prožitek. Sdíleli cenné informace a zkušenosti o koučování v neziskovém sektoru,
ve firmách a na vysokých školách. Součástí konference byl doprovodný program, který se týkal
networkingu účastníků a diskusí s přednášejícími. Druhý den byl program konference zaměřený
na workshopy, kde v tematicky zaměřených blocích lektoři v rámci interaktivních her zasvětili
účastníky konference do různých koučovacích technik. Účastníci konference byli seznámeni zejména s tím, jak probíhají koučovací rozhovory se
správným zadáním v rámci koučovacího procesu.
V programu konference vystoupila také PhDr. Sylvie Navarová, která
působí jako lektor vzdělávání dospělých, kouč a poradenský psycholog
ve Škole manažerského rozvoje v Ostravě.
V pondělí 14. listopadu 2016 navštívila v rámci předmětu Profesní poradenství Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné s interaktivní přednáškou pro studenty „Úvod do kariérového koučování“. V první části přednášky se studenti rozdělili
do tří skupin, ve kterých řadili konstruktivní otevřené otázky do struktury podle modelu GROW. V druhé části přednášky si každý student vybral koučovací kartu, která ho zaujala. Na základě sebereflexe
si pak odpověděl na koučovací otázky, v čem je dobrý a které vlastnosti na sobě nejvíce oceňuje. Každý
student si namaloval vlastní strom, pomocí kterého zmapoval své vnitřní zdroje, motivaci a úspěchy.
Identifikoval tak své vzory a poznal vlastnosti, silné stránky i rezervy, které mu brání v dosahování
jeho vlastních cílů. Závěr přednášky byl věnován vysvětlení, jaký je rozdíl mezi profesním poradenstvím, mentorováním a kariérovým koučováním. Studenti si také vyzkoušeli techniku sebekoučování.
Zamýšleli se nad osobním tématem vlastní profesní kariéry a odpověděli si na otázky, jaký je jejich
dlouhodobý cíl, čeho v následujících šesti měsících chtějí dosáhnout, jak budou dosažené výsledky měřit, do jaké míry je pro ně cíl motivující a v jakém termínu chtějí stanoveného cíle dosáhnout.
Tereza Reichenbachová
studentka oboru SOMA
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Propojení podnikatelského prostředí se
studenty OPF
Business Gate

Business Gate Academy

Multifunkční centrum pro
podporu podnikání Business
Gate, které svou úspěšnou činnost odstartovalo
letošního března, si od září připravilo pro studenty a další zájemce mnoho zajímavých přednášek
a workshopů. Mezi události, které sklidily od zúčastněných nejlepší ohlasy, bezpochyby patří návštěva nejmladšího českého radního Dominika
Feriho. Studenti se měli možnost od Dominika
dozvědět, jak funguje politický marketing v praxi,
nebo jaké trendy momentálně hýbou světem internetu. Neméně zajímavou přednášku o procesu vytváření webové stránky z hlediska důležitosti jejího designu si pro zájemce připravil Tomáš Hrabec.
Na problematiku komunikace na sociálních sítích
a praktického využití e-shopů se pro změnu zaměřili workshopy odborníků z praxe Radima Uhera
a Lukáše Havláska. Pozdní listopadová odpoledne
byla věnována na Business Gate přednáškám Jakuba Hermanna a Martina Brablece, kteří nabídli
své cenné rady v oblastech tvorby a správném nastavení PPC kampaní a využití content marketingu v praxi.

Business Gate i v tomto semestru pokračuje v propojování
podnikatelského
prostředí se studenty OPF
prostřednictvím
Business
Gate Academy. Týmy studentů vedené odbornými lektory řeší konkrétní úkoly
zadané samotnými podniky. Jedním takovým je
návrh marketingové komunikace a optimalizace procesu objednávek pro společnost OstraWina
nabízející zážitkové degustace vín nebo dodávky
vín do gastronomie či cateringu. Česká komora
stavebních ekonomů pro změnu zadala studentskému týmu žádost o efektivní internetovou propagaci webu Centrálního registru referenčních
listů. Spolupráci při organizaci Mistrovství Evropy
v badmintonu konajícího se v roce 2017 v Karviné
nabídla sportovní organizace KaBal team Karviná. Dále se studenti zabývají tvorbou multimediálního obsahu a technickou stránkou sociálních sítí
pro společnost Dva Mluvčí, vytvořením efektivní
sociální komunikace a realizací e-shopu společnosti Moravec Kvalitní Ponožky nebo realizací online marketingové kampaně pro společnost Svět
Plodů. Neméně je důležitá moderní marketingová
komunikace také pro farmu Pštrosí Vršek Wieder,
která angažovala tým pro zvýšení povědomí o existenci farmy a pro zvýšení prodeje jejich produktů. Poslední společností
spolupracující tento semestr se studenty OPF
je ArcelorMittal Tubular Products, pro niž se
připraví marketingový
plán akcí spojených
s oslavou stého výročí
firmy v roce 2018.
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Provázání podnikatelské praxe se studenty OPF se aktivně
nevěnuje pouze Business Gate Academy, ale také mnohé
další akce pořádané na půdě OPF. Vedení fakulty ve spolupráci se společností Rekochem , s.r.o. se rozhodlo pro pokračování úspěšného projektu Open4Business.
Druhý ročník soutěže o zpracování podnikatelské příležitosti do podoby podnikatelského záměru, jehož
prvotní fáze vrcholí koncem listopadu, poskytne studentským projektům příležitost k jejich praktické
realizaci. V konečné fázi soutěže si investor vybere nejlepší projekty a těm nabídne potřebné finanční
prostředky pro startup. Vítězové druhého ročníku mají tak jedinečnou možnost navázat na již realizované projekty loňských výherců Marka Schwarza a Radoslava Muziky.

V 1. ročníku soutěže uspěli a nyní je jejich
projekt realizován
Na projektu Infinity Pen jsme s kolegou Karlem Wawreczkou pracovali přes rok. Po dokončení veškerých designových i technických
záležitostí a vyhotovení prototypu produktu jsme hledali způsob,
jak projekt zafinancovat a dodat na trh. Vzhledem k tomu, že jsme
oba byli studenty vysokých škol, nechtěli jsme se zadlužit půjčkou.
Tou dobou jsem narazil na univerzitě na plakát soutěže „Open4Business – otevřeme dveře tvému podnikání“, který mě zaujal a více
informací jsem se dočetl na webových stránkách. Viděli jsme v této
soutěži velkou příležitost nejen v možnosti financování projektů investorem, ale také v možnosti konzultovat projekt a podnikatelský
záměr s odbornou porotou. Účastnil jsem se tedy první informační
schůzky, na kterou mohli přijít všichni studenti, které soutěž zaujala, a chtěli se dozvědět více. Po odevzdání podnikatelské příležitosti a vyhlášení výsledků prvního kola jsme byli vybráni do finálové
trojky. Tím se nám otevřely dveře ke konzultacím s odbornou porotou soutěže. Díky nim jsme měli možnost propracovat podnikatelský
záměr do posledních detailů. Dali nám spoustu rad a tipů, jak záměr
vylepšit. To bylo pro nás velmi důležité, protože doposud jsme neměli zkušenosti s vypracováním plnohodnotného podnikatelského záměru. Také bylo pro nás přínosné prezentování projektu ve finálovém
kole před porotou a zástupci firmy a odnášíme si tak další zkušenosti do života. Po vyhlášení výsledků
byl náš projekt odbornou porotou doporučen investorovi a my tak máme nyní možnost realizovat náš
návrh a dodat na trh zcela nový, neokoukaný produkt. Soutěž Open4Business bych rád doporučil všem,
které zaujala. Je to velká příležitost získat nové vědomosti a zkušenosti.
Marek Schwarz
projekt Infinity Pen

Vysokoškolská knihovna
Prodejní výstava
zahraničních
knih
Ve dnech 2. a 3. listopadu 2016
se v čítárně na hlavní budově
fakulty uskutečnila „Prodejní

výstava zahraničních knih“.
Výstavu pořádala univerzitní
knihovna ve spolupráci se společnosti Kuba Libri s. r. o. Cílem
výstavy bylo seznámit akademické pracovníky a studenty
s knižními novinkami z ekonomických oborů. Zájemci mohli
vybírat z více než 190 titulů ze
sortimentu velkých zahranič-
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tkala s velkým ohlasem, a proto již nyní můžeme přislíbit její
opakování v příštím roce“, řekla
Mrg. Chromcová.

ních nakladatelů. Výstava se
po oba dny těšila velkému zájmu nejen ze strany studentů,
ale také pedagogů a zaměstnanců fakulty. S knižní nabídkou se
přišli seznámit také členové Vědecké rady fakulty. Knihy si bylo
možno nejen prohlédnout, ale
také ihned objednat či zakoupit
přímo na místě. „Výstava se se-

Relaxace
v knihovně
Knihovna, to nejsou jen skripta a knihy, ale také zázemí pro
setkávání se spolužáky či kolegy a také relaxace. Univerzitní
knihovna Karviná má pro tento
účel od podzimu 2016 nově dovybavenou studovnu. V zadních
prostorách studovny najdete
pohodlné sedací vaky a polštá-

ře, stoleček a antistresové omalovánky. Vzniklo tady místo
s příjemnou atmosférou, kde Vás
vždy rádi uvidíme.

Těšíme se na návštěvu - Univerzitní knihovna – Váš prostor (nejen) ke studiu.

4. ročník volejbalového turnaje o pohár
děkana
V pátek 25. listopadu se konal v tělocvičně areálu Na Vyhlídce v pořadí již 4. ročník volejbalového turnaje studentů středních škol
o pohár děkana fakulty. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 smíšených
družstev ze středních škol z Karviné, Orlové, Ostravy a Českého
Těšína.
Zlatý pohár děkana fakulty získali studenti Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, na druhém místě se umístili studenti Gymnázia Karviná, třetí místo patřilo studentům Obchodní akademie
Český Těšín a na čtvrtém místě skončili studenti Střední průmyslové školy Karviná. Kromě pohárů obdrželi vítězi všech tří kategorií věcné ceny. Všem účastníkům děkujeme za úžasné sportovní
výkony a skvělou atmosféru.
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ii 3. Obchodní akademie Český Těšín

ii 1. Gymnázium a Obchodní
akademie Orlová

ii 2. Gymnázium Karviná

V rámci Poradenského a kariérního centra SU Opava proběhl v zimním semestru akademického roku
2016/17 již 3. ročník „Zážitkového cyklu seminářů“, o který byl mezi studenty velký zájem.
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Z činnosti Poradenského a kariérního
centra
V rámci cyklu bylo realizováno celkem 5 různě tematicky zaměřených
seminářů:
»» Problematika emocí, Supervize
»» Životní aspirace a následné změny po životních krizích
»» Efektivní jednání a vyjednávání

»» Autokoučink
»» Role sebeprezentace ve vybraných životních situacích, Supervize

Něco málo z průběhu seminářů
Velmi zajímavý byl zážitkový seminář Životní aspirace a následné
změny po životních krizích. Pod vedením lektorů Ing. Radka Konečného a Mgr. Reného Pastrňáka si studenti mohli osobně vyzkoušet nácvik krizových situací. Měli možnost intenzívního vcítění se do role osob
se zdravotním postižením. Konkrétně byla simulována role pohybového
postižení dolních končetin (osoba upoutaná na invalidní vozík) a zrakové
postižení (celková ztráta zraku). Dle pokynu lektorů studenti vytvořili dvojice: student s handicapem a asistent. V doprovodu lektorů si dvojice prošly
prostory fakulty, následně pak sebereflexí mohli popsat své zážitky, pocity
a dojmy. Za velmi důležité a významné studenti považovali podporu a důvěru ve vztahu.
Mezi další a kladně hodnocený seminář v rámci cyklu stojí za zmínku
uvést seminář: Autokoučink. Seminář vedla studenty velmi oblíbená
Ing. Jarmila Elznerová roz. Svobodová (naše bývalá absolventka magisterského studia), lektorka intenzivně zapojila studenty k aktivní komunikaci
na určené téma a motivovala je ke zpětné interakci. Studenti se dozvěděli, že autokoučinkem je možné pracovat nejen se svým potenciálem, ale
také efektivně pracovat na odstranění vnitřních překážek, které nám brání schopnosti pozitivních změn v životě. Autokoučink nám pomáhá jak
v osobním životě, tak ve vztazích a řešení pracovních záležitostí. Na závěr
semináře, studenti dostali příležitost do konce prosince napsat a poslat
krátkou esej, ve smyslu, jak seminář Autokoučinku studenty ovlivnil, změnil či pozitivně posunul dál. Odměna za kvalitně napsanou esej je kniha
motivačního řečníka Nicka Vujicice s titulem Život bez hranic. Nick Vujicic
je od narození skoro bez všech končetin, je typicky ukázkovým příkladem
v překonávání „sám sebe“. Je to jen o přístupu k sobě samému.
Na posledním semináři, který se konal 29. listopadu, bylo studentům předáno závěrečné osvědčení
o absolvování zážitkového cyklu seminářů. Studenti nám při této příležitosti poskytli zpětnou vazbu
na realizovaný cyklus seminářů a zároveň předložili podněty a návrhy na budoucí témata pro příští
letní semestr.
Kromě zážitkového cyklu seminářů byly také realizovány další workshopy a semináře vedené
odbornými pracovníky z praxe např. v oblasti sociálního podnikání – ředitelka společnosti
TESSEA ČR - Mgr. Šárka Dořičáková, dále workshop se zástupci společnosti KVADOS,
který byl určený pro studenty studijního oboru Manažerská informatika.
V dalším semestru budou opět v rámci Poradenského a kariérního centra realizovány další semináře
a workshopy. Budeme se těšit na spolupráci s pedagogy, ale především na aktivní a hojnou účast studentů.
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Web studuj v Karviné

O

každou jakkoliv dobrou
a kvalitní věc je zapotřebí pečovat a neustále ji
vylepšovat. A právě proto jsme
od počátku prázdnin pracovali
na novém vzhledu webové aplikace „studuj v Karviné“. Cílem
je představit fakultu a její pedagogy. Ukázat, že Karviná není
už jen havířským městem a už
vůbec ne černým, ale naopak
městem plným zeleně, živo-

ta a mládí. Studijní obory jsou
uspořádány do přehledné formy
a každý zájemce se dozví nejen
co je možno na fakultě studovat,
ale také se s jednotlivými obory
blíže seznámit. Nechybí ani informace o přijímačkách, odkazy
na zkouškové přijímací testy, fakultní stránky, Facebook apod.
Hlavně se však všichni zájemci
dozvědí 8 důvodů proč si ke studiu vybrat karvinskou Opéefku.

www.studujvkarvine.cz

Internacionalizace OPF
EAIE - Mezinárodní konference a veletrh vysokých škol
v Liverpoolu
V září 2016 jsme se v Liverpoolu zúčastnili mezinárodního veletrhu vysokých škol, který pořádala Evropská
asociace mezinárodního vzdělávání (EAIE ). Na veletrhu se reprezentovali zástupci univerzit, vysokých škol
a vzdělávacích institucí téměř z celého světa. Česká republika zde měla stánek, kde se prezentovalo 17 českých
univerzit a kde nechybělo zastoupení Slezské univerzity. Sešli jsme se zde se zástupci našich zahraničních
partnerských škol z Finska, Japonska, Polska, Maďarska a Holandska, se kterými jsme hodnotili stávající
spolupráci a diskutovali možnosti jejího prohloubení.
Novým zájemcům jsme představili zahraniční aktivity
a studium na karvinské fakultě. Kromě těchto setkání
jsme měli možnost navštívit zajímavé přednášky, či workshopy. Výsledkem naší účasti na veletrhu byla
příprava spolupráce s francouzskou univerzitou Université Savoie Mont Blanc, pozvání na International week, který SU OPF připravuje v květnu 2017, představení našeho magisterského programu v angličtině současným i potenciálním partnerům a spousta kontaktů k přípravě další spolupráce.

Studium v zahraničí - Francie
18

V souvislosti se setkáním zástupců Université Savoie Mont Blanc na veletrhu EAIE a posléze účasti
na jejich International week, byla podepsána bilaterální smlouva o mobilitě studentů a pedagogů.

Pro studenty, kteří mají zájem o studium v anglickém jazyce v zahraničí, představujeme francouzskou partnerskou univerzitu Université Savoie
Mont Blanc (www.univ-smb.fr). Univerzita Savoie
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Mont Blanc se 14.000 studenty nabízí studium
různorodých oborů i pro zájemce ze zahraničí. Její
budovy jsou rozmístěny ve třech malých městech
Annecy-le-Vieux, Le Bourget-du-Lac and Jacob-Bellecombette na úpatí Savojských Alp na jihovýchodě Francie. Savojský region tvoří přirozenou
hranici Francie, Itálie a Švýcarska. Geografická
poloha charakterizuje svérázný životní styl lidi,
kteří často cestují za práci hlavně do blízké Ženevy a Lausanne. K pobřeží Středozemního moře
u Marseille nebo Nice je to necelých 400 km. Stejně
daleko je Turín a Miláno v Itálii. Univerzita je proslulá napojením na praxi v mnoha průmyslových
parcích, které jsou i součástí kampusu. Pokud se
Vám kromě angličtiny líbí francouzština, milujete hory a lyžování, dáváte přednost spojení studia s praxí a nebojíte se strávit semestr pod Mont
Blancem (nejvyšší hora Evropy, 4.808,73 m), tak
Université Savoie Mont Blanc bude správnou vol-

bou. Více informací
získáte na Oddělení
zahraničních styků
fakulty.

Seminář „Erasmus+ Contact Seminar with the Eastern
Partnership countries“ v Kyjevě
Ve dnech 28. – 29. listopadu 2016 se
proděkan Roman Šperka účastnil mezinárodního semináře,
který se konal v Kyjevě na Ukrajině. Seminář byl organizován
Evropskou komisí. K účasti bylo
přizváno 200 zástupců z vysokoškolských institucí ze všech 33
programových zemí a zemí Východního partnerství - Arménie,
Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Moldávie, Ukrajina (území uznané mezinárodním právem).
Cílem setkání bylo motivovat
vysokoškolské instituce k před-

kládání žádostí v nové výzvě pro
daný region v aktivitě Erasmus
Plus Mezinárodní kreditová mobilita (ICM). Na programu byly
mimo jiné networking setkání

a série workshopů věnovaných
žádostem o grant, výběru a podpoře partnerů a meziinstitucionálním dohodám.

Mezinárodní vědecko-výzkumná spolupráce
Dr. Sohei Ito (35) pochází ze Shimonoseki, prefektura Jamagoči, Japonsko. Je absolventem doktorského
studia na Tokyo Institute of Technology a od roku 2013 pracuje jako výzkumný pracovník na National
Fisheries University, Department of Fisheries Distribution and Management v Japonsku.
Dr. Ito byl vybrán ve výběrovém řízení na SU OPF na pozici výzkumného pracovníka s plným úvazkem
s cílem posílit vědecko-výzkumný potenciál SU OPF a zvýšit počet zahraničních pracovníků na SU.
Na SU OPF bude pracovat 1 rok.
Výzkumným zaměření dr. Ita na SU OPF je analýza, návrh a verifikace modelů podnikových procesů
s využitím formálních metod, které byly původně využívány v oblasti počítačových věd pro vývoj bezpečných a korektních softwarových systémů. Jeho aplikovaný výzkum bude navazovat a rozšiřovat stávající aktivity SU OPF v oblasti simulací ekonomických systémů s důrazem na multi-agentní systémy.
Mezi konkrétní formální metody bude patřit temporální a modální logika. Dr. Ito se bude taky věnovat
základnímu výzkumu v inovativní oblasti spatio-temporální logiky, která bude použita pro ověřování
logistických systémů.
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Požádali jsme o krátké interview:
Could you introduce
yourself?
I am from Shimonoseki, Japan.
Shimonoseki is the in the west
end of the main island (Honshu)
of Japan. There I work as a research associate at National Fisheries University. I am a computer
scientist so I teach computers
and programming, as well as carry out research related to computer science.

How did you learn about
our faculty?
A researcher in the faculty sent
me an email in 2011 asking me
about my research. That was the
first time I learnt about the faculty. Since I have been working
with him until now.

a conference. There we presented the first paper from our collaboration.

What is your main job
description here?
My main task in this faculty is
research. I work with researchers and a PhD. student here on
the generic company simulation
model based on the multi-agent
system. The topic is very interesting to me. Company modelling is
a research topic in economics or
business administration, whilst
the multi-agent system is a kind
of computer science. A combination of different research fields
is a recent trend in science and
technology. I am happy working
on this interesting topic!

Your first visit to the
Czech Republic?

How do you usually
spend your leisure time
here?

In Feb. 2012 I came to Petrovice u Karviné and Karviná for

Walking, cooking, study Czech
and so on.

How do you like our
country and Karviná?
I like Czech foods and beers. The
scenery of the mountain side
and the rural area is beautiful.
People are kind and polite. Karviná is a compact and convenient city. I can reach all the places
with walking. The park behind
the chateau is very large, which

surprised me. It is uncommon in
Japan. Walking in a quite park
makes me relax.

Your first experience
and observations?
My first experience in the Czech
Republic was a conference in Petrovice u Karviné in Feb. 2012.
At that time a cold wave happened to hit Central Europe. So the
temperature was about -15 to -20
centigrade. It was my first experience for coldness. So my first
experience in the Czech Republic
was accompanied with the first
experience of such cold weather,
that is why my impression of the
Czech Republic is a “cold country.” I came to the Czech Republic
in October and March, but it was
also a bit cold for me (compared
to my city in Japan). Fortunately,
I will experience all seasons in
Czech Republic through my stay
here. I will enjoy all of them.
Thank you for your answers.

Studentská a učitelská mobilita v zimním semestru
2016/2017
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Studentům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se každoročně nabízí možnosti studia či praxe
na zahraniční partnerské instituci. Pobyty bývají financovány z prostředků projektů podaných fakultou. Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Výběrová řízení na zahraniční pobyty jsou vyhlašována Oddělením zahraničních
styků zpravidla na začátku zimního semestru a na začátku letního semestru, ojediněle v průběhu akademického roku. O možnostech studia či praxe se studenti dozvědí na informačních schůzkách před
výběrovým řízením, informace také získají na stránkách Oddělení zahraničních styků anebo u referentek tohoto oddělení.

V rámci učitelské mobility programu Erasmus Plus bylo vysláno celkem 7 pedagogů, a to do Francie,
Itálie, Polska, Turecka, Velké Británie a na Slovensko. Na fakultě jsme měli možnost hostit 2 zahraniční
pedagogy ze Slovenska a Polska.
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V zimním semestru tohoto akademického roku zamířilo z Karviné na zahraniční vysoké školy celkem
25 studentů (22 na studijní pobyty a 3 na odbornou praxi). Studenti vyjeli do Finska, Irska, Itálie, Lotyšska, Španělska, Ruska, Turecka a Velké Británie. Naopak do Karviné přijelo v rámci výměnných programů celkem 13 posluchačů, a to z Bulharska, Francie, Itálie, Litvy, Rumunska a Řecka.

Môj Erasmus pobyt v Bologni
Zdravím všetkých uchádzačov
o program Erasmus+. Už od materskej škôlky som túžil po štúdiu v zahraničí alebo nejakom
výmennom pobyte. Potom, čo
som bol na Erasme v Turecku
v meste Çanakkale, kde som spoznal nových ľudí a zdokonalil
som si angličtinu, som sa rozhodol ísť do talianskeho mesta
Bologna. Pre Vaše lepšie rozhodovanie, ale napíšem niekoľko
praktických rád a vlastných skúseností z prvých týždňov.

z programu je 500€,
je to nie veľmi dobrá
cena.

Bologna je hlavné mesto regiónu Emilia-Romagna v severnom
Taliansku medzi riekou Pád
a Apeninami. Ja som letel z Krakowa do Bologne nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair (710
PLN aj spiatočná letenka), z letiska autobusom (6€) do centra.
V Bologni počas môjho pobytu
študujú v rámci programu Erasmus+ študenti z celého sveta. Je
tu skvelá príležitosť vytvoriť si
nové kontakty a priateľstvá s rovesníkmi rôznych kútov sveta
a najmä zdokonaliť si angličtinu
– to je aj jeden z mojich hlavných
cieľov. Čo sa týka ubytovania je
Bologna tretie najdrahšie mesto
vTaliansku. V centre stojí ubytovanie okolo 400€. Dobré ubytovanie je problém nájsť, takže doporučujem nájsť si dopredu cez
internet. Väčšina bytov je v centre mesta, takže sme relatívne
pokope s ostatnými študentmi
a môžeme sa tak častejšie spolu stretávať a tráviť spolu voľný
čas. Mňa stojí ubytovanie mesačne 300€, vrátane energií, wifi,
bohužiaľ bez upratovačky. Keď
uvážite, že mesačný príspevok

Večer sa ponúka
možnosť návštevy
niekoľkých klubov,
ale tam vôbec nikdy, ale naozaj nikdy
nechodíme sme tu
predsa kvôli štúdiu
:-) Pre úplnosť: Pivo
v bare stojí 4-5€,
zatvárajú
väčšinou o 5:00 hod. Keď
už som spomenul
štúdium: škola je tu náročná,
pretože predmety sú spoločne
s talianskymi študentmi. Cesta do školy mi trvá bicyklom
z domu asi 15 minút.

Strava je tu drahá,
teda v porovnaní
s cenami v Čechách.
Máme
možnosť
chodiť do školskej
menzy (5€) a takisto v centre mesta je
veľa možností nákupu potravín, či rýchleho občerstvenia.

V Bologni sú okolo Erasmu skvelí ľudia a aj „domorodci“ sú veľmi priateľskí a snažia sa Vám
pomôcť, ak potrebujete. Dobre tu
funguje ESN (Erasmus Student
Network), Erasmusland a ELBO
(Erasmus life Bologna) neziskové organizácie študentov, ktorí sa Vám snažia spraviť pobyt
zábavnejším. Poriadajú výlety
a iné aktivity, ja som sa už stihol zúčastniť napríklad výletu
do Ríma, Florencie, Milána či

Benátok a mnoho ďalších.
Čo záverom? Erasmus v Bologni Vám môžem len doporučiť.
Hlavne teraz, keď dopredu viete,
kam idete :-)
Tak „ciao”
Dávid Král
obor Účetnictví a daně
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Oulu, Finsko

Joensuu, Finsko
„Karelia University of Applied
Sciences (finsky KareliaAmmattikorkeakoulu) se nachází
na východě Finska, přibližně 440
kilometrů od Helsinek, ve městě
Joensuu. Město Joensuu leží uprostřed Finské jezerní plošiny- jedné z nejkrásnějších oblastí Finska
a bývá označováno jako evropské
hlavní město lesnictví.“

Studujeme na Oulu University of Applied Sciences na fakultě
obchodního a informačního managementu, která se nachází
ve Finsku. Studium je zaměřeno na praktické znalosti a dovednosti z předmětů dále také na teamové práci, kdy vytváříme nejrůznější projekty s ostatními studenty z celého světa.
Všechny hodiny probíhají opravdu v přátelském duchu.

Lucie Češková, obor
Sociální management,
Kateřina Kalivodová,
obor Evropská integrace, Kristýna Knápková, obor Hotelnictví,
Martina Lacková, obor
Marketing a management, Martin Muroň,
obor Marketing a management a Denisa
Stepaňuková, obor
Podniková ekonomika
a management

Martin Czyž
obor Veřejná ekonomika a správa

Španělsko
Studentky studují
na Universidad Politécnica
de Cartagena ve Španělsku

Natálie Košťálová, obor
Veřejná ekonomika a správa, Eva Kvašňovská, obor
Hotelnictví a Veronika
Maťková, obor Veřejná ekonomika a správa

Riga, Lotyšsko
Právě jsme na studijním pobytu Erasmus+ v Rize, v Lotyšsku. Studuji na Banku Augtstskola - University of
Business Administation and Finance,
kde je nás momentálně 22 zahraničních studentů - z ČR, Německa, Polska,
Švédska, Řecka, Nizozemí, Francie
a Portugalska.

Adam Masaryk, obor Účetnictví
a daně, Eva Pitrunová a Patricie Tatarková, obor Marketing a management
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Dublin, Irsko
Náš student Jan
Váňa na Institute of
Technology Tallaght,
v Dublinu v Irsku.
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Návštěva automobilky
Hyundai
V úterý 1. listopadu 2016 se zahraniční studenti studující na OPF zúčastnili exkurze
do korejské společnosti Hyundai v Nošovicích. Studentům se líbil transport mezi
jednotlivými výrobními halami, který byl
realizován výletním vláčkem. Celá exkurze probíhala v anglickém jazyce. Studenti ji
ocenili jako velmi inspirující.

HYUNDAI
Silesian University School of Business Administration in Karvina organized an excursion to the
Hyundai Factory for the Erasmus students. The
excursion started, of course, with the traditional
group picture in front of Administration building.
At the beginning of the visit one employee showed
a movie about Hyundai car industry and the production process and security rules. After the introduction the excursion started with wearing
special equipment (goggles, reflective vest and
headphones) and we got on a little excursion train.
The train went through the buildings of the Factory: Stamping, Welding, Assembly and Transmissi-

on. Unfortunately, the Paint building was not opened for public, because of really strict safety and
process rules. However, the excursion was great,
we want to thank the Hyundai Motor Group for
the great opportunity to see one of the largest the
automobile manufactories with high robotic process.
Also big thanks to the Department of Foreign Affairs for arrangement of the such a trip.
Christina Coman
University of A. I. Cuza, IASI, Rumunsko

Vánoční podvečer
Ve středu 7. prosince 2016 se na fakultě konalo tradiční vánoční setkání se zahraničními studenty, které
každoročně připravuje Oddělení zahraničních styků ve spolupráci s Erasmus student clubem. Ani tentokrát nechyběli Mikuláš s čertem a andělem a dárečky pro “hodné” studenty. Tento český zvyk všechny
mile překvapil i rozveselil. Studenti se rovněž dozvěděli o průběhu českých vánoc a vánočních zvycích.
Podvečer měl příjemnou atmosféru v duchu povídání o tom, jak v které zemi slaví vánoce nebo Nový
rok.
Neformálnímu posezení předcházela prezentace studenta Nathana Dufresneho z francouzské Université Savoie Mont Blanc, na které představil českým studentům studium na své univerzitě.
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Zimní semestr s Aiesec je plný
příležitostí
„AIESEC je medzinárodná študentská organizácia, ktorá študentom poskytuje prax formou členstva a zahraničných stáží,“ zodpovedal náš člen
na otázku, aby jednou vetou vyjadril, čo je to AIESEC. Áno, presne tak. Sme medzinárodná študentská organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je organizácia výmenných zahraničných pobytov, ale zároveň aj vzdelávanie mladých ľudí a študentov, a pomoc v ich osobnom rozvoji.

Ale čo všetko si AIESEC pripravil pre Slezskú Univerzitu
počas zimného semestra?
Prvákoviny
Začiatok semestra sme tradične začali starými
známymi PRVÁKOVINAMI, ktoré sa tento rok
niesli v duchu SeznamSe. Začiatky na vysokej škole, nové prostredie, neznáme tváre a hlavne desiatky informácií sa na študentov valí počas prvých
dní. Preto každý rok organizujeme PRVÁKOVINY
pre budúcich prvákov, aby sme každému usnadnili prvé dni na škole. Ako každý rok ani tento ročník nebol zanedbaný. Kurz sa konal počas prvých
dní na škole, kde sme v niekoľkých spoločných hodinách prebrali základy prvého ročníka a hlavne,
ako sa nestratiť počas prvých dní na univerzite.

„Díky akci SeznamSe jsem dostala mnoho rad
do školy. Je fajn slyšet to od profesorů, ale přímo
od studentů je to něco jiného. Vysvětlili nám co
je to Stag, jak s ním máme zacházet, kde vkládat
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na první průběžáky, na profesory, ale i na to jak
náročný je který předmět. A samozřejmě, poznala
jsem nové lidi a díky tomu jsem se necítila na univerzitě ztracená. Nemůžu říct nic víc, jen děkuji,“
hovorí účastníčka PRVÁKOVÍN.
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seminárky nebo jaké stránky na co použít. A co
bylo nejlepší, dostali jsme první rady na první
předměty. Chápete, když nastoupíte na výšku, je
to něco jiného, než na střední. Najednou máte pár
předmětů a netušíte co od kterého očekávat. Díky
SeznamSe jsem už druhý týden byla připravená

AIESEC Academy
Ale SeznamSe nebola jediná vec, ktorú sme si pre
študentov pripravili. Jedného dňa sme sa rozhodli,
že to čo sme sa naučili v AIESEC, by sme rady predali aj ostatným študentom. A tak vznikol nápad
AIESEC Academy, čiže kurzy, kde počas jednej,
dvoch hodín sa študenti môžu zúčastniť workshopu na danú tému. Všetky workshopy vychádzajú
z našich znalostí a skúsenosti a po úspešných 3
kolách AIESEC Academy na univerzite môžeme
povedať, že v tom s radosťou budeme pokračovať.

„Témy pre workshopy sme vyberali opatrne a snažili sme sa ich prispôsobiť pre potreby študentov.
V prvých dňoch na škole sme tak umožnili študentom zapojiť sa do workshopu na tému Marketing a trendy v marketingu či Ako si dnešné firmy
vyberajú svojich zamestnancov. A aby sme na to
naviazali, v rámci AIESEC Academy si študenti
mohli nanečisto vyskúšať prijímací pohovor nazývaný AC-čka. A samozrejme sme nezabudli ani

na workshop na tému Ako sa nebáť prezentovať,
kde sme študentom predstavili rady a typy na prekonanie strachu ale tiež sme si toho veľa spoločne
vyskúšali,“ hovorí súčasná prezidentka AIESEC
SLU.

A čo ďalšieho sa chystá?
Samozrejme budeme pokračovať v kurzoch AIESEC Academy a prinášať študentom vždy nové
a zaujímavé témy. Ale pre tých, koho viac zaujíma cestovanie a rád by sa dozvedel, aké je to žiť
niekoľko týždňov v zahraničí, sme si pripravili
cestovateľský večer SEM a TaM. Počas tohto večera študentom a verejnosti predstavia študenti OPF

aké je to zbaliť si svoje veci a vycestovať za dobrodružstvom. Daniel strávil 6 týždňov v exotickej
Brazílii na dobrovoľníckom projekte a Martin sa
zase rozhodol na tri mesiace učiť angličtinu v ďalekom Kyrgyzstane. Obidva príbehy sú plné emócií, výziev a dobrodružstva, takže žiadny účastník
nebude ľutovať, že sa rozhodol prísť!

Kariéra OPF
Do budúcna plánujeme usporiadať akciu Kariéra OPF, kde by mali študenti možnosť stretnúť sa
s firmami na panelových diskusiách, či priamo
na zaujímavých workshopoch. Počas takejto akcie
by mali študenti možnosť naviazať nové kontakty,
získať rady a typy priamo of firiem. Realizáciu plánujeme na koniec letného semestra alebo začiatok

zimného semestra nasledujúci akademický rok.
Avšak, aby to bolo zaujímavejšie, pre organizáciu
tohto eventu otvárame pozície pre študentov. Tí,
ktorý by mali záujem získať skúsenosť z organizácie akcie Kariéra OPF, komunikovať s firmami, postarať sa o samotný marketing, neváhajte sa nám
ozvať na e-mail natalia.bukviarova@aiesec.cz.

www. facebook.com/aieseccr
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Kalendárium
2017
Leden

Den otevřených dveří

V úterý 24. ledna pořádá fakulta tradiční Den otevřených dveří. Začátek je plánován od 9.00 hodin.
Více informací na webovém portálu studujvkarvine.

Únor

Reprezentační ples

V pátek 24. února zveme všechny zájemce na Reprezentační ples fakulty, který se uskuteční v kulturním
domě Družba v Karviné. Pro zájemce je připraven bohatý kulturní program. K tanci a poslech zahraje skupina Smolaři. Večerem bude provázet Roman Pastorek.

Březen

Den doktorského studia

V březnu se již popáté uskuteční Den doktorského
studia, ve kterém je zájemcům o studium doktorského
studia představen studijní program, jeho náplň a podmínky přijetí ke studiu.

Duben

Mezinárodní studentské setkání

V dubnu již podeváté proběhne mezinárodní studentské setkání, tentokrát v Rzeszówě. Více o akci si můžete přečíst v článku výše.

Květen

Vyběhněte s děkanem

V květnu připravujeme pro všechny příznivce zdravého životního stylu, další ročník akce Vyběhněte
s děkanem. Pro zájemce bude připravena trasa o délce
5 km nebo štafeta 2x2,5 km. Startuje se z náměstí před
karvinskou fakultou a cíl je v areálu Lodiček.

Červen
26

Absolventský večírek

Konec června bude věnován rozlučce s čerstvými
absolventy na Absolventském večírku. Vyhodnotíme
nejlepší studenty, oceníme nejlepší bakalářské a diplomové práce a hlavně se dobře pobavíme.

go.slu.cz/kalendar
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Naši absolventi
The Blue Pill
Nikdy jsem nebyla cílevědomá
a vše se mi stalo tak nějak náhodou. Nepatřila jsem mezi elitní
studenty a slovo kariéra mi připadá dodnes stejně obyčejné jako
rohlík na krámě. Studium v Karviné se mi tak nějak přihodilo:
dostala jsem se i na (dnešní) krizové řízení na VŠB, ale táta objevil potvrzení o přijetí na OPF
a po nářezu (pro mladší generace: v současnosti neakceptovatelné fyzické násilí na jedinci realizované přesně mířenou
fackou, jinými slovy, dostala
jsem po čuni) jsem směřovala
na almu mater v Karviné.
Byli jsme druhým ročníkem
na škole: Revolta tak někde ještě vřela (přijali nás a nevědělo
se, zda se z nás stanou magistři
nebo inženýři), škola se rodila stejně jako my. Vytvářely se
ročníkové i promíchané „gangy OPF“, jako byly Rychlé Šýpi,
Kvakny… škola byla svědkem sázek, co se stane, když si vezmu
na hlavu helmu a strávím v ní
celý den na přednáškách a za to
musel jeden z kamarádů (cover
name Mirek Dušín) jít do školy
jen tak v trenkách…ač to zní jak
sentiment, kantoři byli s námi
na jedné lodi a fandili nám. Byli
jsme fajn parta, takový start-up
v dnešní terminologii. Měli jsme
obrovskou výhodu volnosti (psychologie, filosofie s dr. Fialou),
na druhou stranu jsme lítali
jak stíhačky ze statistiky, práva
u pana prof. Dědiče nebo bankovnictví u prof. Poloučka.
Škola nás bavila, možná taky
proto, že více než o přesné osnovy šlo o reálnou práci (po které
byla poptávka), a krom vážných

věcí všichni brali studium tak
nějak v pohodě. Jedna z lepších
historek je ta, že poté, co jsem
vyletěla z matiky, jsem se u paní
docentky Marylky Godulové
stala asistentkou nebo jak se to
dnes jmenuje, podavačem papírů. Díky ní se do mne část exaktní vědy tak nějak přelila. Pravda,
že první tvrdší přistání nastalo
už na praxi (dělala jsem na Brněnských veletrzích), kdy jsem
zjistila, o čem může být nestandardní pracovní doba a projektová práce.
Druhé přistání natvrdo byla stáž
v německém fondu Sal. Oppenheim v Kolíně nad Rýnem: tam
jsem jako hrdá bakalářka skončila u kopírky a zakládání v archívu. Postupně jsem se vypracovala na třídění pošty, až jsem
skončila v oddělení investičního
fondu na marketingu, což bylo
docela fajn, ale kvůli problému
s vízem jsem se už nemohla vrátit.
Na kolejích v Německu jsem se
dostala na jedné večerní kalbě
k chlapíkovi, který dělal u Gerlingu, vedoucí průmyslové pojišťovně… tak jsem se ještě v rauši
vydala na pohovor (a v tátově
přešitém dvouřadém saku) k šéfovi personalistů… vrátila jsem
se zpátky do školy… Nějakou
dobu se nic nedělo a najednou
mi kdosi zavolal z Prahy, jestli můj zájem platí, ocitla jsem
se na pohovoru u šéfa Gerlingu
pro Českou republiku a BeNeLux a najednou jsem po promoci odjížděla na dvouletou
praxi do Kolína nad Rýnem.
Hrdá na čerstvý diplom a slušně zvládnuté státnice z němčiny

jsem dopadla potřetí tvrdě: Teorie najednou byla nanic a kolínskému akcentu jsem nerozuměla
až k pláči. Nakonec se to poddalo
a po nějaké další akci s maďarským tokajem jsem poznala šéfa
mezinárodního obchodu, kdy
pohovor probíhal u oběda: neudržela jsem trémou ani lžičku
(oběd byl v ředitelské kantýně,
kam chodilo představenstvo rodinné pojišťovny, příbory byly
stříbrné a obsluhovali číšníci
určení jen pro hosty té jídelny).
Nějak se mi zdálo, že ředitelé
proti mně neměli za sebou zrovna jednoduchou noc, ale nějak se
to vyvedlo a najednou jsem byla
The Chosen One: jo, mohla jsem
založit oddělení pojištění pohledávek a (poprvé) si dala závazek
za pět let být samostatná pojišťovna… všechno to se naplnilo,
i když osud Gerlingu skončil velmi smutně. Zbytek proběhl nějak tak automaticky, a nyní vedu
pobočku Atradius pro Českou
republiku, s tím, že čas od času
si vytvořím nějaký zábavný projekt, jako je třeba unikátní appka
na pojištění pohledávek (jasan,
i v mém věku mohu projektovat
appku a tu nemá v oboru nikdo
na světě :-) nebo založení další
pobočky v Bulharsku (jo, v CV to
bude vypadat dobře, že jsem založila dvě pobočky na světě z padesáti, co?).

Markéta Stržínková
Executive Manager I Business Unit
Atradius Credit Insurance N.V.
Absolventka studijního oboru Ekonomika
podnikání v obchodě a službách
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