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Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí studenti,
právě jste otevřeli další vydání našeho fakultního časopisu Otevřeně - Poutavě – neFormálně, kterým završujeme rok 2017 a plní
očekávání vstupujeme do roku s číslem 18
na konci. Věříme, že uplynulý rok byl pro vás
rokem úspěšným a že na něj budete s odstupem času rádi vzpomínat. Zároveň vám přejeme, aby i nadcházející rok 2018 byl pro vás
rokem zdařilým.
Věříme, že ten „18kový“ rok bude zdárný také
pro naši fakultu, a to i přesto či právě proto,
že před námi stojí celá řada výzev. Mezi ty
nejdůležitější patří například akreditace nových studijních programů a také realizace
celé řady významných projektů, které povedou ke zkvalitnění prostředí na fakultě nejen
pro naše studenty, ale i zaměstnance. Chybět
nebudou ani již tradiční společenské či sportovní akce, které si získaly oblibu nejen mezi
námi Opéefáky, ale zaujaly také veřejnost.
A na co se můžete těšit? Už nyní pilně pracujeme na přípravě čtvrtého ročníku našeho
fakultního plesu, opětovně se pokusíme Vyběhnout s děkanem, přidáme se k dárcovství
krve, podpoříme karvinský fotbalový tým,
zvolíme nejlepší osobnosti fakulty a mnoho
dalších akcí. Nezapomeňte proto pravidelně
sledovat webový kalendář akcí a Facebook.
To vše nás teprve čeká. Ted ale pojďme, při
čtení tohoto čísla časopisu zavzpomínat
na to co jsme už prožili, a že toho nebylo
málo :-).
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za redakční tým OPF
Marian Lebiedzik

K

do je garant studijního oboru a jaká je jeho funkce? O tom jsme psali už dříve. Představili jsme
už profesora Jaroslava Ramíka, docenta Michala Tvrdoně a docentku Janu Janouškovou. Pokud
nemáte dřívější vydání časopisu k dispozici, nevadí. Všechna vydání jsou k dispozici na fakultním
webu go.slu.cz/casopis.
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Představujeme garanty studijních oborů
V tomto čísle časopisu bychom vás chtěli seznámit s doc. Ing. Pavlínou Pellešovou, Ph.D., garantkou
nově chystaného studijního programu Cestovní ruch a turismus a také garantkou studijních specializací Management hotelnictví a Ekonomika cestovního ruchu. Pavlína Pellešová je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde vystudovala obor Ekonomika
průmyslu. Na Ostravské univerzitě v Ostravě v roce 1992 absolvovala doplňkové pedagogické studium
učitelství odborných předmětů. V roce 1998 úspěšně dokončila doktorské studium v oboru Podnikatelství a v roce 2004 habilitovala v oboru Národní hospodářství na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Je
členkou řady významných asociací.

Čím jste chtěla být jako dítě?
To je záludná otázka. Jako dítě jsem ráda vařila a experimentovala. Chtěla jsem být archeolog, sbírala jsem
všechny možné různobarevné kameny a chtěla jsem
za nimi „cestovat“ do různých lokalit.

Obory a specializace, které garantujete, jsou spojené s cestovním ruchem. Ráda cestujete, kterou
zajímavou destinaci nebo místo jste navštívila?
Velmi mne potěšilo, že se loni na Výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky ke mně
přihlásili dva bývalí absolventi oboru Hotelnictví, kteří
zaujímají manažerské pozice přímo v oboru a navázali
s katedrou CVA spolupráci v rámci praxe studentů a odborných přednášek. A k cestování - oblastí, které stojí
za to navštívit je mnoho. Navštěvuji různé destinace, například z hlavních měst jsem navštívila Helsinky, Zagreb, Tel Aviv, Lisabon, Varšavu, Budapešť, Paříž,
Berlín, Vídeň. Zajímavé byly také Benátky, Amsterdam, Jeruzalém, Betlém, Jericho, Caesarea, ale také
Mrtvé moře, pouštní oblasti Wádi Ram a skalní město Petra. Každoročně jezdím na Jesenicko a na Pálavu. Oblasti, které bych ještě chtěla navštívit je mnoho, zatím mě přitahuje Čína.

Jaké jsou Vaše koníčky?
Koníčky jsou krásné, avšak je na ně málo času. Pokud nějaký čas ušetřím, tak kromě cestování ráda
fotografuji, čtu, poslouchám hudbu, sbírám minerály, jezdím na kole.

Co byste popřála dnešním studentům?
Popřála bych studentům, aby užívali studentských let, poznávali nové lidi, nové regiony, …. aby studovali obor, který je baví, bude je stále zajímat a do budoucna se jim stane koníčkem. Proto vidím jako
jednu z motivací pro jejich další studium, využít možnosti studijního pobytu nebo absolvování odborné
praxe prostřednictvím programu Erasmus+. Také jim přeji, aby se na svou alma mater rádi vraceli a podělili se s námi o své zkušenosti. Takže milí studenti, vykročte vždy tou správnou nohou, přeji spoustu
elánu, entuziazmu a energie do dalšího bádání a konání :-).
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Dvě nové docentky na fakultě

J

e tomu již bezmála dva roky,
kdy naše fakulta získala právo vykonávat habilitační
řízení v oboru Podniková ekonomika a management. Od té
doby se podařilo úspěšně završit celkem tři řízení. Historicky
prvním docentem se stal na jaře
tohoto roku Roman Šperka,
proděkan pro zahraniční styky a vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu.
Druhou v pořadí se stala Petra Růčková z katedry financí
a účetnictví, která dne 22. 6. 2017
na zasedání vědecké rady fakulty přednesla habilitační přednášku na téma Teorie kapitálové
struktury v návaznosti na ekonomickou výkonnost podniku
a následně obhájila habilitační
práci na téma Vliv vybraných
determinantů teorií kapitálové
struktury na rozložení použitých zdrojů financování v podnicích zemí Visegradské čtyřky.

Nutno však dodat, že samotné
vystoupení uchazeče před vědeckou radou je pouze jakýmsi
pomyslným vyvrcholením celého procesu. Nejprve musí daný
uchazeč nasbírat patřičné pedagogicko-vědecké zkušenosti, jež
jsou nezbytné k získání titulu
docent. Například v pedagogické
oblasti se jedná o zajištění výuky předmětů a jejich neustálá
inovace, vedení diplomových
prací či psaní vysokoškolských
učebnic. V oblasti vědecké musí
uchazeč prokázat zejména to, že
je schopen získat vědecké granty
a následně publikovat výsledky
svého bádání ve sbornících z vědeckých konferencí, kvalitních
vědeckých časopisech či v odborných knihách, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Kritéria
jsou skutečně přísná a získání
patřičné vědecké erudovanosti trvá řadu let, což ne každý je
schopen podstoupit. Třetí úspěš-

nou uchazečkou se stala Jarmila Šebestová, dlouholetá členka
katedry podnikové ekonomiky
a managementu, která na zasedání vědecké rady dne 16. 11. 2017
přednesla habilitační přednášku na téma Využívání metod
strategického řízení v segmentu malých a středních podniků: dlouhodobý pohled a obhájila habilitační práci na téma
Promyšlená strategie nebo jen
adaptabilita? Vybrané aspekty chování malých a středních
podniků. A co vlastně čeká nové
docentky? Zcela jistě spousta
práce – dostatečné množství publikačně a grantově aktivních
docentů je totiž nezbytné pro
akreditaci studijních programů,
v roli školitelek studentů doktorského studia budou navíc důležité pro výchovu nové generace
akademických pracovníků. Novým docentkám proto přejeme
hlavně dostatek elánu :-).

Život je plný zázraků
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Já se zaměřím na zázraky spojené s mým profesním životem.
Ke studiu ekonomie jsem se dostala náhodou a spíš na přání
mých rodičů. Studium gymnázia
bylo tehdy automaticky spojováno se studiem vysokoškolským,
které v osmdesátých letech minulého století :-) nebylo dopřáno
všem. A tady nastal zázrak první
a já jsem se i přes studium odborné školy na VŠ dostala. Při
studiu jsem se potkala se samými skvělými lidmi, z nichž někteří jsou dokonce dodnes mými
kolegy i nadřízenými v práci.
Ekonomickou fakultu Vysoké
školy báňské – Technické univerzity jsem úspěšně zakončila
a nastalo rozhodování co dál.
A i zde zasáhla náhoda nebo
možná druhý zázrak. Dlouholetá spolužačka Michaela Roubíčková se přihlásila na konkurs
na nově vznikající vysokou školu, na základě něhož se dostala

na tehdejší katedru ekonomie,
ze které se velmi brzy na to profilovala katedra financí, která
hledala nové asistenty. Nikdy
jsem nechtěla učit, ale co, za vyzkoušení nic nedám. Začátky
na OPF byly krásné. Vznikající
dynamická škola, na kterou se
hlásili studenti hltající všechny
nové informace, byla skvělým
místem pro práci. Všichni jsme
to tehdy brali jako obrovskou
výzvu. Avšak s výzvami přichází i nutnost dalšího rozšiřování
vlastní kvalifikace, což mě vrátilo zpět na VŠB-TUO, kde jsem
v roce 1999 obhájila svou doktorskou práci. Katedra jsme bývala
malá, ale velmi přísně vedená
– prof. Polouček ani prof. Kulhánek nedopustili, abychom zaháleli. Takže se postupně začal
plnit můj seznam publikační
činnosti a vědecko-výzkumných
aktivit. Rodina, včetně mých
tehdy poměrně malých dětí, mi

hodně pomáhala a stále pomáhá. Takže jsem, po velkém naléhaní prof. Stavárka, že už je
nejvyšší čas jít dál, podstoupila
všechny kroky k tomu, abych
zahájila habilitační řízení. Navíc zde byla taky výzva být mezi
prvními, kdo se můžou pochlu-

přece, nadělila k narozeninám
úspěšnou obhajobu habilitační
práce. Radost veliká a další uzavřená kapitola. Prostě ačkoliv je
akademický svět pro většinu lidí

záhadný a zvláštní, tak mohu
konstatovat, že je i zázračný.
Petra Růčková,
Katedra financí a účetnictví

Petra je s katedrou financí a účetnictví a fakultou spjata celou svou profesní kariéru. Postupně pronikala do tajů a kouzel finanční analýzy a finančního řízení
podniků, bádala, psala články, celorepublikově oceňované učebnice, řešila
projekty, včetně GAČRu. Své vědomosti dlouhodobě předává studentům,
inspiruje diplomanty i doktorandy a nutí je místo pouček používat zdravý selský rozum. Pro katedru není jen odborníkem na svém místě, ale
především skvělá kolegyně a kamarádka, která vždy nezištně pomůže,
vyslechne, poradí. Nebýt její přehnané sebekritičnosti a perfekcionizmu,
jsem přesvědčena o tom, že si docentský titul zaslouží už dávno. Nakonec
až vnější okolnosti (plány osobního rozvoje) přispěly k pomyslné třešničce na dortu a úspěšnému habilitačnímu řízení. Peti, ještě jednou Ti moc
gratuluji a přeji jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost v osobním životě. V práci pak spoustu zajímavých projektů, inspirativní studenty,
a aby nové docentské povinnosti nikdy nepřebily pocit, že je to u nás SUper.
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bit habilitací na škole, která už
více než dvacet let patří k mému
každodennímu životu. Nastal
pro mě zázrak třetí, takže jsem
si v červnu trošku opožděně, ale

Irena Szarowská,
Katedra financí a účetnictví

Když nemůžeš, tak přidej
Podnikání neodmyslitelně patřilo k mojí rodině
tím, že praděd vlastnil
jednu zvonárnu v Lomnici nad Popelkou. Ta by
letos, pokud by měla
vhodného pokračovatele, oslavila více než 100
let svého trvání. Tím se
vysvětluje, že tento směr
je prostě v rodině „geneticky“ daný a to zejména v oblasti malého
a středního podnikání,
což se stalo mým osudem
od prvního kroku na OPF. Jak léta
běžela, malé podniky mě stále
fascinovaly a udivují mě doposud, co dokázaly a dokáží. Jenže
to je jen ideální varianta jejich
osudu. Obzvláště u nich jsem se
naučila, že opravdu platí „když
nemůžeš, tak přidej“, aby ses po-

sunul dál, stejně tak, jak to dělal
můj praděd či děda s babičkou,
kteří oba prošli Baťovou školou
řízení. Dosažení habilitace je pro
mě konec jedné etapy, strávené
mezi malými a středními podniky, jejich zkušenostmi, které
jsem se snažila a budu se sna-

žit předávat dál. A právě
tady, u tohoto milníku si
zase člověk uvědomí svou
holou nevědomost a vidí
další zavřená vrátka tajemné komnaty poznání,
kterou ještě neotevřel.
Děkuji především své
obětavé rodině a svým
průvodcům na cestě poznáním a doufám, že mě
budou, pokud jim to zdraví a čas dovolí, doprovázet
i nadále. „Když nemůžeš,
přidej víc, zakřič prostě
z plných plic, že slovo nejde – neexistuje…“ (Mirai).
Jarmila Šebestová,
Katedra podnikové ekonomiky
a managementu

Milá Jarko, vždycky jsem si přála, aby se Ti to podařilo! Znám Tě už poměrně
dlouho. Často jsme spolupracovaly. Vážím si Tě jako odborníka i člověka. Když
jsem se zúčastnila v listopadu Vědecké rady OPF, vzpomněla jsem si i na svoji
habilitaci na EF TU v Ostravě. Pan děkan měl pravdu, po úspěšné obhajobě Tě
čeká další náročná práce. Ráda bych Ti tedy popřála v souvislosti s úspěšnou
obhajobou habilitační práce mnoho úspěchů ve Tvé profesní kariéře. Samozřejmě přeji i vše nejlepší v osobním životě, zdraví, štěstí a pohodu.
Halina Starzyczná,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
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„Úspešne ukončené habilitačné riadenie Jarky Šebestovej vnímam ako
veľký úspech nielen jej osobne, ale aj Katedry podnikové ekonomiky a managementu (KPEM) a našej fakulty. Jarka dlhodobo formuje
smerovanie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti malého a stredného podnikania a managementu sociálnych
služieb na KPEM hlavne svojim aktívnym prístupom, neúnavnosťou a snahou neustále sa zlepšovať. Jej zanietenosť a oddanosť fakulte je viditeľná najmä v krízových situáciách, kedy je potrebné
v šibeničných termínoch a aj na úkor voľného času zabrať a problém vyriešiť. Získaný titul docenta je zavŕšením jej plodnej publikačnej činnosti a otvorí jej dvere k možnosti ešte viac prehĺbiť skúmanie zmienených oblastí a odovzdať získané vedomosti mladším
kolegom. Verím tomu, že naša fakulta z toho bude profitovať. Jarke
želám pevné zdravie, entuziazmus a veľa ďalších úspechov v pracovnom aj v osobnom živote.“
Roman Šperka,
proděkan pro zahraniční styky, vedoucí KPEM
„Úspěšné dokončení dalších dvou habilitačních řízení pro mě představuje jednu z největších radostí poslední doby na fakultě. Petra Růčková
i Jarmila Šebestová působí na fakultě dlouhodobě a odvedly obrovský kus kvalitní práce ve výuce, vedení závěrečných prací, vědecké
činnosti i přípravě a řešení celé řady různých projektů. Získání
docentského titulu tak pro ně představuje zaslouženou odměnu
a mě osobně těší, že jej dosáhli právě na naší fakultě a že s ní spojují i svou budoucnost. Fakulta takto odborně zdatné a pracovité
docentky a lidsky skvělé kamarádky a kolegyně bude moc a moc
potřebovat. Oběma přeji hodně spokojenosti, entusiasmu a inspirativních podnětů k práci :-).“
Daniel Stavárek,
děkan

Z dění na fakultě v zimním semestru

P

odzim na karvinské fakultě patřil tradičním slavnostním ceremoniálům. Na fakultu nastoupili noví studenti. Na slavnostní imatrikulaci jsme tyto nováčky přijali do akademické obce. Také jsme se
rozloučili s podzimními absolventy, opouštějícími po úspěšných státnicích svou alma mater. Organizovali jsme nebo jsme se spolupodíleli na organizaci významných mezinárodních konferencí. Například v září se konal již
15. ročník konference z oblasti hospodářské politiky, v říjnu pořádala katedra financí a účetnictví 16. ročník konference z oblasti financí a bankovnictví a na počátku listopadu se uskutečnil další ročník vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Na fakultě proběhla také řada přednášek oborníků
z praxe. V září například přednášel studentům Pavel Vrba ze společnosti eParkomat
na téma Od nápadu po fungující podnikání. Od října připravila katedra cestovního
ruchu a volnočasových aktivit pro studenty soubor přednášek a workshopů zaměřených na oblast hotelnictví a cestovního ruchu. V prosinci jsme na fakultě přivítali dalšího odborníka z praxe Ing. Václava Říčného na přednášce zaměřené na marketingovou
komunikaci v praxi apod.
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Slavnostní Imatrikulace nových posluchačů bakalářského studia se konala 21. 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 2017/2018
zapsáno přes 700 studentů bakalářského studia.
K nim se řadí 360 jejich zkušenějších kolegů, kteří
zahájili výuku v navazujícím magisterském studiu
a 6 studentů doktorského studia.

XV. ročník mezinárodní
vědecké konference:
Hospodářská politika
v členských zemích EU
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Imatrikulace

Jako každým rokem i letos se ve dnech 8. až 10.
listopadu 2017 konal již 15. ročník tradiční mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie“. Hlavním
pořadatelem tohoto ročníku byla Katedra národohospodářská Ekonomické fakulty, Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava a spolupořadatelem Katedra ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské
univerzity v Opavě.
Konference proběhla pod záštitou děkana Ekonomické fakulty, Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava, prof. Dr. Ing. Zdeňka Zmeškala, za finanční podpory Moravskoslezského kraje
a Nadačního fondu Karla Engliše.

Promoce
V pátek 6. října se konaly ve Velkém sále fakulty
Slavnostní promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
Celkem bylo promováno na 100 absolventů bakalářských studijních programů, 62 absolventů navazujících magisterských studijních programů a 4
absolventi 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.

Konferenční jednání proběhla v zrekonstruovaném Interhotelu Tatra v Kopřivnici, městě úzce
spojeném se značkou Tatra a rodném městě Emila
Zátopka. Program konference začal v odpoledních
hodinách plenárním zasedáním, na kterém vystoupili Filip Pertold výzkumný pracovník IDEA
a CERGE-EI, který se soustředí na oblast aplikované mikroekonometrie, veřejnou ekonomii, zdravotní ekonomii a ekonomii trhu práce, John S. Earle profesor na George Mason University, který se
ve svém výzkumném zaměření zabývá ekonomií
trhu práce, mezinárodním obchodem, hospodářskou politikou nebo aplikovanou ekonometrií, Roberta Rabelotti profesorka na Universita di Pavia,
která se zaměřuje na oblasti regionální ekonomie,
ekonomický rozvoj a ekonomiku inovací.
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16th International
Conference on Finance and
Banking

Druhý den pokračoval jednáním v sekcích, kde
byla diskuze věnována tématům z oblasti trhu
práce a migrace, hospodářské politice, sociální
politice, monetární politice, mezinárodní aregionální ekonomii a to celkem v devíti sekcích. V započaté diskuzi mohli účastníci pokračovat na společenském večeru. Součástí konference byla třetí
den návštěva nedaleké automobilky Tatra a možnost nahlédnout do výrobního procesu a následně
návštěva Technického muzea Tatra.
Těšíme se na viděnou na 16. ročníku v září 2018
v Hotelu Prosper.
Tomáš Verner,
Katedra ekonomie a veřejné správy
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Ve dnech 11. – 12. října 2017 se v hotelu Mercure
v Ostravě konala 16th International Conference
on Finance and Banking: Rethinking Risk in Financial Markets and Institutions, kterou již tradičně pořádala katedra financí a účetnictví. Této
významné události se zúčastnilo přes 60 zahraničních i domácích hostů z akademické, vědecké
a bankovní sféry. Plenární zasedání bylo zahájeno vystoupením hlavních řečníků, kterými byli
profesor Olivier Le Courtois z Emlyon business
school, France a docent Petr Teplý z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Letošní setkání bylo primárně věnováno problematice rizika na finančních trzích, diskutována byla
ale i další témata z oblasti bankovnictví a regulace
bankovního sektoru, monetární politiky, finanční
a měnové integrace, veřejných financí, korporátních financí a finančního managementu. Přestože
většina účastníků patří mezi renomované a zkušené odborníky, cílem bylo podpořit vědecko-výzkumnou aktivitu také mladých vědců. Novinkou
letošního ročníku konference proto bylo udělení Ceny města Karviná za nejlepší příspěvek pro
autora do 35 let. Toto ocenění získal Yannick Lucotte z Laboratoire d’Economie d’Orléans, France
za příspěvek “Competition and Credit Procyclicality in European Banking”. Slavnostního vyhlášení
a předání ocenění včetně finanční odměny se zúčastnil také Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora města Karviná. Výsledkem konference nejsou
jen podněty z bohaté diskuze k příspěvkům, kontakty pro vědeckou a pedagogickou spolupráci, ale
také řada publikačních výstupů. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle impaktového časopisu „Czech Journal of Economics and

Finance – Finance a úvěr”. Autoři prezentovaných
článků mají také možnost publikace v časopise
z databáze Scopus „International Journal of Trade
and Global Markets“, a to ve speciálním čísle věnovaném 16th ICFB nazvaném „European Financial
Systems in the Post-Crisis Period“.
Co říci závěrem? Skvělí účastníci, výborné příspěvky, příjemné prostředí, úžasná atmosféra, utužená
stará i nově vzniklá přátelství a spolupráce... aneb
16. ročník naší tradiční konference ICFB je za námi
a my se už nyní těšíme na ten další v roce 2019.
Irena Szarowská,
Katedra financí a účetnictví
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Doktorandská konference
v novém hávu

Ve dnech 1. až 3. listopadu se na půdě naší fakulty konala již podesáté konference pro doktorandy
a mladé vědecké pracovníky. Tentokrát však v zcela v novém formátu. Zatímco devět předchozích
ročníků bylo koncipováno na jeden den, během
kterého proběhlo plenární zasedání, sekce zaměřené na specifickou odbornou problematiku, v jejichž rámci doktorandi prezentovali své příspěvky,
a v neposlední řadě také společensko-kulturní program završený večerním rautem, letošní ročník
byl pojat jako třídenní akce. Tato nová platforma
si kladla za cíl nabídnout doktorandům a mladým
vědeckým pracovníkům prostor nejen pro sdílení
svých dosavadních vědecko-výzkumných zkušeností, ale i pro další aktivity, které mají přímou souvislost s vědecko-výzkumnou činností. Program
konference tak byl doplněn o semináře zaměřené na aplikaci matematicko-statistických metod
v programu EViews nebo semináře orientované
na práci v citačním manažeru Zotero, který může
výzkumníkům výrazně ulehčit a zpřehlednit práci s literárními zdroji. Doktorandi prezentovali své
odborné příspěvky v šesti sekcích, přičemž každá
měla svého odborného garanta, jenž se mohl dopředu seznámit s příspěvky a účastníci tak dostali
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tolik potřebnou zpětnou vazbu od svých zkušenějších kolegů. Nutno dodat, že v rámci diskuzí k jednotlivým příspěvkům se aktivně zapojili i samotní
doktorandi a čile si navzájem připomínkovali své
příspěvky. Garanti sekcí navíc vystoupili se svými
příspěvky během plenárního zasedání a účastníci
konference se tak mohli seznámit s jejich dosavadními zkušenostmi, které získali během své bohaté
vědecko-výzkumné kariéry. Neopomenuli rovněž
zmínit tolik cenné postřehy a tipy, které by mohly napomoci doktorandům k napsání příspěvků
do kvalitních vědeckých časopisů, což s sebou nese
potřebu znalosti psaní odborného textu a správné
aplikace vědeckých metod. Program konference
byl doplněn o bohatý kulturně-společenský program, kdy si mohli účastníci konference vyzkoušet tzv. Escape Games a pokusit se uniknout např.
ze středověkého žaláře či si další den poměřit
své síly v bowlingu. Neformální část je důležitou
součástí vědeckých konferencí, neboť umožňuje
účastníkům navázat kontakty, které pak mohou
využít během svého profesního života. I na základě pozitivní zpětné vazby od účastníků konference
se jeví, že se tato platforma osvědčila. Takže příští
rok zase a bádání zdar!
Michal Tvrdoň,
proděkan pro vědu a výzkum

Profesní orientace RIASEC
v pojetí interaktivních karet
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Většina učitelů se jistě shodne, že přednášet
v pondělí odpoledne není jednoduché. Mnoho studentů se už vidí doma, proto je těžké udržet jejich
pozornost. PhDr. Sylvii Navarové, ředitelce Školy
manažerského rozvoje z Ostravy, která se zabývá profesním poradenstvím a koučováním, se to
však podařilo výborně. Obchodně podnikatelskou
fakultu v Karviné navštívila 2. října 2017 (pro prezenční studenty) a 4. listopadu 2017 (pro kombinované studenty) a během interaktivní přednášky

seznámila posluchače s interaktivními kartami
STAVY, které využívají procesy imaginace a projekce k poznávání osobnostních rysů. Inspirací
pro jejich vytvoření byla kniha Jeffreyho K. Zeiga
Indukce hypnózy a teorie profesní orientace RIASEC Johna L. Hollanda. Součástí interaktivních
karet STAVY je:
»» 36 karet stavů, které lze využít pro interaktivní hru Kariérní kvinteto,
»» 6 karet s popisy podle profesní orientace
RIASEC a s příklady vhodných pracovních
pozic,
»» 5 karet s popisy problémových a pozitivních stavů k terapeutické a rozvojové práci
s klienty,
»» 1 karta s názvy základních emocí,
»» pexeso s 36 dvojicemi stavů,
»» manuál s nabídkou technik k využití v různých kontextech práce s klientem.
S využitím interaktivních karet STAVY jsme rozlišili tři aspekty lidského prožitku, kterými jsou
emoce, nálada a stav. Zatímco emoce jsou prchavé,
nálady jsou v čase stálejší. Lidské prožitky, které
jsme nedokázali zařadit mezi emoce nebo nálady,
byly naše stavy. Jednalo se o komplexy, které zahrnovaly naše interakce, emoce, vzpomínky, nálady, postoje, přesvědčení a zvyky. Teorie profesní
orientace předpokládá, že jsme si zvolili povolání,
které odpovídá našim osobnostním vlastnostem jací jsme, schopnostem, dovednostem, znalostem
- co umíme a hodnotám - co chceme. Po vyplnění
a vyhodnocení Hollandova testu profesní orientace jsme zjistili, že preferujeme povolání patřící
do některé oblasti z šesti typů pracovního prostředí, které popsal americký psycholog John L. Holland: R - řemeslný, I - vědecký, A - umělecký, S pečující, E - vůdčí, C - úřední. Své charakteristické
osobnostní rysy podle interaktivních karet STAVY
jsme pak přiřadili k určitému typu pracovního
prostředí, které považoval každý z nás pro výkon
svého budoucího povolání za optimální.
Závěrečnou aktivitou našeho sebepoznání podle teorie RIASEC bylo představení koučovacího
modelu GROW. Rozvojový model GROW odhalil
pomocí interaktivních karet STAVY naše priority a zjistil, že cílem většiny z nás pro akademický
rok 2017/2018 je: napsat a obhájit bakalářskou práci
a úspěšně složit bakalářskou státní zkoušku.
Nezbývá, než popřát hodně štěstí k úspěšnému absolvování a startu na trhu práce! :-)
Nikola Kaprálová,
studentka oboru Marketing a management

»»

Přednášky Ing. Marcely Šebestové,

»»

Workshop s názvem Moderní trendy
v nápojové kultuře, který vedl Ing. Peter

V průběhu měsíce října pořádala katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit řadu akcí
v rámci projektu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních
oborů na Slezské univerzitě v Opavě. Akce byly
určeny nejen studentům oboru Podniková ekonomika a management, studijních specializací Ekonomika cestovního ruchu a Management hotelnictví, ale také studentům ostatních oborů, kteří
projevili o danou problematiku zájem. Navštívit
mohli například:
»»

Workshop s názvem Speciální gastronomie pod vedením Ing. Jana Škraňky,

který je celorepublikově znám díky svým
prezentacím a akcím s tématem „Brouk
na talíři“. Na úvod byli studenti seznámeni s nejnovějšími trendy v oblasti speciální
gastronomie, ve které jsou využívány netradiční suroviny, jako např. hmyzí gastronomie, molekulární gastronomie, Fine
dining atd. Dále byl workshop věnován
tematice „hmyzí gastronomie“, která je dle
mnohých odborníků do budoucna řešením
globálního nedostatku potravin ve světě a tento trend se velmi rychle rozšiřuje.
Studenti byli seznámeni s použitými surovinami a postupy přípravy hmyzu, prakticky byly předváděny různé formy zpracování hmyzu. Na závěr si studenti mohli
přípravu sami vyzkoušet a také připravené
pokrmy po celou dobu degustovat.

která v minulosti působila na pozici vedoucí cestovní kanceláře Fischer v Ostravě
a obchodní ředitelky ČSA v Ostravě. V rámci přednášky s názvem Letecká doprava
a cestovní ruch se studenti dozvěděli aktuální informace o službách letecké dopravy, získali informace o nízkonákladových
přepravcích u nás i ve světě. Na konkrétních příkladech byla vysvětlena specifika
jednotlivých leteckých společností, jejich
odlišnosti a ekonomika provozu. Ve druhé
přednášce s názvem Průvodcovské služby a provoz cestovní kanceláře se Ing. Šebestová podělila se svými zkušenostmi
z vlastní praxe vedoucí cestovní kanceláře
Fischer v Ostravě a ze současné průvodcovské činnosti, kterou realizuje pro incoming - pro turisty z německy mluvících
zemí.
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Odborníci z praxe předávali
své zkušenosti studentům

Krupka, externí lektor katedry cestovního
ruchu a volnočasových aktivit pro odborné předměty z oblasti hotelnictví, nápojové
kultury a vedení podniků cestovního ruchu. Ing. Krupka seznámil studenty s postupem výroby a filtrování vybraných tzv.
ušlechtilých destilátů. Vysvětlil nejnovější
trendy ve způsobu servírování různých destilátů, věnoval se také popisu moderních
trendů v nápojové kultuře, např. používání
živých květů nebo vybraných druhů bylin
nebo koření v míchaných nápojích. Další částí workshopu byla praktická ukázka
přípravy nealkoholických nápojů s použitím nejmodernějších výše uvedených
trendů. Na závěr si zájemci z řad studentů mohli přípravu nealkoholických nápojů
sami vyzkoušet a také je ochutnat.
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»»

Ing. Jana Ehnes,

ředitelka Rekreačního centra Sepetná na Ostravici se ve své
první přednášce na téma Management
hotelového provozu zaměřila na tvorbu organizační struktury hotelu a řízení
lidských zdrojů v hotelnictví. Na příkladu
hotelu, který provozovala v Německu, vysvětlila úskalí provozování hotelu a řízení
personálu. V druhé přednášce Ing. Ehnes
řešila případovou studii Řízení provozu
rekreačního centra na příkladě RC Sepetná na Ostravici, problematiku získávání
kvalifikovaného personálu a řešení recenzí v on-line marketingu hotelu.

stálých studentů fakulty zúčastnili také
zahraniční studenti v rámci ERASMUS+
programu. S průvodcem, který vedl výklad
v anglickém jazyce, byly navštíveny ve Valašském muzeu v přírodě areály Dřevěného
městečka, Mlýnské doliny a Valašské dědiny. Poslední částí programu byla jak prohlídka stálé expozice o tradičním odívání
na Valašsku s názvem „Jak jde kroj, tak se
stroj“, tak i výstava věnována výtvarnému
umění na Valašsku III.
kolektiv Katedry cestovního ruchu
a volnočasových aktivit

Jaroslav Labounek
z Barmanské školy Labounek, který

»» Další workshop vedl

je také členem vedení České barmanské asociace, o. s. Workshop byl zaměřen
na moderní technologii míšených nápojů, konkrétně na nový trend využití ginu
v míšených nápojích. Pan Labounek se nejdříve zabýval historií a technikou přípravy míšených nápojů, vysvětlil různé pojmy
a názvy používané v odborné terminologii.
Seznámil studenty s různými druhy ginu
a jejich použitím a také s historií ginbarů.
Poté proběhla názorná ukázka přípravy
míšených nápojů na bázi ginu s tonikem.
Studenti si také mohli sami vyzkoušet jejich přípravu. Workshop se setkal se značným zájmem ze strany studentů.
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»» V rámci výše zmíněného projektu financovaného z rozpočtu Moravskoslezského
kraje s názvem Podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních
oborů na Slezské univerzitě v Opavě byly
také zorganizovány dva poznávací zájezdy studentů, a to dne 9. 10. 2017 do Vídně a dne 26. 10. 2017 do Rožnova pod Radhoštěm. Ve Vídni byly spolu s průvodkyní
navštíveny vybrané turistické atraktivity
této evropské metropole. Hlavním cílem
cesty byla pak prohlídka Galerie Albertina,
která ukrývá snad nejvýznamnější a nejrozsáhlejší sbírku grafiky na světě. Zájezdu do Rožnova pod Radhoštěm se kromě

Daruj krev s Opéefkou
28. listopadu pokračoval další ročník tzv. „Oslav
dárcovství“, který každoročně pořádá Fórum dárců a Nadace občanské společnosti, jako vhodnou
a potřebnou příležitost pro propagaci a podporu
dárcovství. A právě na tento den byl naplánován
již 3. 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 úterý 28. listopadu
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go.slu.cz/krev

Setkání zástupců OPF
s leadery politických stran
Moravskoslezského kraje

dorazilo 20 studentů, 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.

„Už jsem se dlouho rozhodoval, že bych krev daroval, ale Daruj krev s OPéeFkou mě donutilo se
odhodlat a krev darovat. Myslím, že je super pokud fakulta pořádá takové akce. Takže za mě určitě palec nahoru.“
Vojtěch Mrkva,
obor Bankovnictví

Leadeři největších politických stran MSK se během své cesty po Ostravsku a Karvinsku zastavili
na krátkou chvíli v restauraci Ovečka, v Karviné,
kde před zástupci OPF debatovali o sociálních problémech občanů v MSK a následně také na téma,
jak zabránit odlivu mladých lidí z kraje. Zbyněk
Stanjura, Lubomír Zaorálek, Ludmila Bubeníková,
Leo Luzar, Lukáš Černohorský, Herbert Pavera, Ivo
Vondrák, Pavla Golasowská nebo Lubomír Volný
tak během 90-ti minutové zastávky prokazovali
své znalosti, prezentovali své názory ve zmíněných tématech a snažili se přiblížit svůj program
mladým lidem z OPF, kteří se pokoušeli politikům
poradit, co můžou udělat pro to, aby mladí lidé
zůstali po studium v MSK. Jednou z mnoha rad,
jež si politici z debaty mohli odnést, bylo častější zapojení podniků do studentských stáží a praxí
a užší spolupráce se středními a vysokými školami. Studenti by měli možnost již během studia si
vyzkoušet práci pro určitou firmu a ta by na oplátku získala mladistvý přístup při řešení každodenních problémů. Po ukončení studia by tak vznikl
prostor pro navázání pokračující spolupráce. Politické špičky následně pokračovaly v cestě autobusem po MSK a doufáme, že se nad názory našich
mladých zástupců OPF alespoň chvíli zamysleli.
Tomáš Pražák,
Institut interdisciplinárního výzkumu
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Koncepce podpory podnikání na OPF

C

ílem koncepce podpory podnikání studentů OPF je zabezpečit vývoj podnikatelských nápadů
od počáteční fáze myšlenky, přes získání investora až po fázi již rozběhlého a fungujícího podnikání. V rámci této strategie se od zimního semestru 2017/2018 uskutečňuje mnoho aktivit podporující počáteční podnikavost studentů OPF, které jsou zachyceny na následujícím obrázku:

PodnikniTo!
Na konci září proběhla na fakultě přednáška Jakuba Tížka, který studentům představil svůj příběh
o začátcích podnikání během studia na vysoké
škole. Následně nabídl studentům možnost zapojit se do prvního ročníku PodnikniTo! na OPF. Jedinou podmínkou bylo mít podnikavého ducha,
a tudíž se mohli hlásit i studenti, kteří ještě ani
svůj podnikatelský nápad neměli. Na základě motivačního dopisu Jakub Tížek vybral 15 studentů
a ti se následně zúčastnili semestrálního kurzu
PodnikniTo!, kde rozvíjeli svůj podnikatelský potenciál. Během kurzů se studenti seznámili s nástrahami počátku podnikání, naučili se definovat
svůj základní produkt, získali svého poradce při
rozvoji nápadu, nabídli svůj produkt či službu potenciálním zákazníkům nebo se naučili vypočítat
si náklady spojené s uvedením nápadu na trh. Kurz
PodnikniTo! byl ukončen prezentací studentských
nápadů před komisí mladých podnikatelů z Karviné a okolí, kteří studentům předali cenné rady pro
vytvoření podnikatelských záměrů a udržitelnost
na trhu. Studenti následně budou mít možnost se
přihlásit do soutěží Open4Business, Greenlight
nebo EMCT + konaných v letním semestru.
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Začínající aktivitou v rámci koncepce podpory
podnikání na OPF je Idea Akcelerátor. Cílem akcelerátoru je podpora studentů OPF s developmentem vlastních podnikatelských nápadů pomocí odborných konzultací od odborníků z OPF. Výstupem
by měly být podnikatelské projekty předpřipravené pro přihlášení do Open4Business, Greenlight
nebo EMCT + a zvýšit jejich šance na úspěšnou
realizaci. V prvním ročníku se do Idea Akcelerátoru přihlásilo 5 studentů, kteří pod vedením odborníků z OPF posouvají svůj nápad blíže k realizaci. Idea Akcelerátor funguje nezávisle na kurzech
PodnikniTo!, i když studenti mohou obě dvě aktivity kombinovat. Projekt je realizován během celého zimního semestru a studenti jsou pravidelně
mentorování zástupci OPF až ke konečnému doporučení pro účast v navázaných soutěžích, jejichž je
OPF partnerem.
»»

Green Light Akcelerátor: největší a nej-

»»

Open4Business: soutěž o nejlepší podni-

progresivnější akcelerátor v MSK, který je
zakončen velkolepou „show“ podnikatelských nápadů. Nejlepší nápady jsou oceněny a mají možnost získat počáteční finance
pro uvedení svého nápadu na trh.
katelský záměr financovaný firmou REKOCHEM. Investor do společností vznikajících ze studentských záměrů vstupuje jako
většinový podílník, a proto se daleko více
stará nejen o strategické řízení, ale i konkrétně vstupuje do realizace. Začátek soutěže dalších ročníků je ve fázi plánovaní
tak, aby zabezpečil co nejlepší kontinuitu

po aktivitách v ZS. Proto se počítá se startem začátkem LS.
»»

ECMT+: mezinárodní projekt, do kterého je

OPF zapojena a každoročně zapojuje 6 studentů se svými podnikatelskými nápady.
Součástí je příprava těchto nápadů, ale především 14-ti denní Intensive Programme,
kde v mezinárodních týmech studenti pod
dozorem odborníků a investorů na svých
nejlepších záměrech pracují. Počáteční
práce začínají začátkem roku a samotný
program probíhá v březnu a dubnu.
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Idea Akcelerátor

Všechny tyto 3 směry, které si mohou studenti v LS
po absolvování Idea Akcelerátoru nebo PodnikniTo! vybrat nejsou exkluzivní. Tzn., že studenti se
mohou zapojit do všech tří aktivit současně.
Poslední fází, která již jde mimo roční rámec, je
Business Gate Benefit. Business Gate zde poskytuje hlavně platformu,
na další průběžné konzultování ze
strany
odborníků
z fakulty i z praxe,
aby se se studenty
(absolventy), kteří se
do realizace pustí,
neztratil kontakt.
Tomáš Pražák,
Institut interdisciplinárního výzkumu
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Chlubíme se úspěchy našich studentů
Bakalářská práce našeho studenta mezi 10 nejlepšími
v České republice

V

e středu 21. června 2017 proběhlo v sídle agentury CzechTourism finále šestého ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti cestovním ruchu. Soutěže se letos zúčastnil i náš student oboru Hotelnictví Bc. Ondřej Běčák, který
pod vedením Ing. Miroslavy Kostkové, Ph.D. zpracoval téma Podnikatelský záměr turistického kempu YdykseB. Jeho práce byla
vybrána do desítky nejlepších absolventských, bakalářských
a magisterských prací z celé republiky. Společně s vedoucí práce
byl pozván na její obhajobu a finále této prestižní soutěže. Odborná porota ve složení Jana Šturmová (AHR ČR), Michal Straka
(IPSOS) a Petr Manuel Ulrych (C.O.T. media) u každé práce hodnotila schopnost autora vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji, inovativní a originální přístup k řešení problému i praktické uplatnění
popsaných principů, návrhů a myšlenek.

„Letošní ročník opět potvrdil neustále se zlepšující úroveň přihlášených prací. Oceňuji zejména
odvahu studentů pustit se do zpracování méně
obvyklých témat, kvalitně zpracovaná práce s neotřelou tematikou má samozřejmě vyšší šanci zaujmout porotu a svému autorovi tak přinést šanci
na atraktivní domácí a zahraniční stáž a v ideálním případě i budoucí zaměstnání v agentuře
CzechTourism“, řekla Markéta Vogelová, ředitelka Institutu turismu v agentuře CzechTourism.
Bakalářská práce Ondřeje Bečáka byla velmi
kladně hodnocena také při státních závěrečných
zkouškách a v současnosti se tento podnikatelský
záměr již realizuje.
Gratulujeme, Ondro!

Druhé místo v Letní investiční soutěži

S

tudentka oboru Bankovnictví, Bc. Nicole Škuláňová, se umístila na druhém místě v celorepublikové Letní investiční soutěži pro studenty, pořádané společností Vltava Fund SICAV ve spolupráci
s Klubem investorů Brno!

Mé obvyklé letní prázdniny
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Jak už to tak u mě bývá v období prázdnin, hlavou mi stále běží myšlenky, čím vyplním svůj volný
čas. Plány mám vždycky opravdu vznešené a veliké. Doučit se angličtinu, zopakovat španělštinu, vyzkoušet stvořit nějakou tu webovku, začít obchodovat, vyhledat materiály k diplomové práci atd. No
posuďte sami, trochu ujeté, ale přesto vznešené. Dokonce si vytvořím pro všechny tyto činnosti i časový plán. No, ale pak si sednu ke svému psacímu stolu, přepnu stránky na facebook a je vymalováno.
Ještěže sem tam máme v těch „sledovaných stránkách“ něco užitečného, co nám připomene, že jsme

Karviná 2017/ 2
se chtěli věnovat také něčemu jinému. A tak to bylo i v tomto případě, kdy na mě vykoukl, pro mě zajímavý příspěvek: Společnost
Vltava Fund ve spolupráci s Klubem investorů Brno vyhlašuje
soutěž pro studenty. „No výborně“, pomyslela jsem si. Cílem
soutěže bylo podpořit zájem studentů o investování a přispět
tak k investování u nás obecně. A to se jim u mě rozhodně podařilo. O investování se zajímám a už dlouho hledám cestu
jak proniknout do podsvětí tohoto byznysu. Účast na soutěži mi vnukla myšlenku jak navázat nové kontakty v tomto světě, jelikož příslib společnosti
zněl: „vítěz soutěže obdrží finanční odměnu 50 000 korun a v případě zájmu může absolvovat
tréninkový investorský program pod vedením Vltava Fund“. Tak to by bylo splnění jednoho z mých
snů. Zadání bylo jasné, vypracovat analýzu veřejně obchodované společnosti dle vlastního výběru, jejíž
akcie jsou veřejně obchodovány na některé ze světových burz cenných papírů. Napadlo mě, že když
chci uspět, musím se s někým zkušeným poradit. I když byly prázdniny, požádala jsem o radu pana
profesora D. Stavárka. Bez menšího zaváhání mi doporučil pana doktora T. Heryána. Pustila jsem se
do práce. Jedna analýza stíhala druhou. Spoustu času jsem strávila v univerzitní knihovně a studovně.
Mluví o tom i fakt, že zaměstnanci knihovny a univerzity si mou tvář nespletou ani v davu. Za skvělé
spolupráce pana doktora jsem se asi po pěti týdnech dopracovala do konce. Hlavička práce nese hrdě
vedle mé maličkosti i jméno naší univerzity. Po odeslání práce nastalo napjaté období plné očekávání.
17. 9. mi konečně zazvonil telefon a mužský hlas mi oznámil, pro mě zprvu velmi smutnou zprávu, že
jsem velmi těsně minula vítězství. Druhé místo mi sice nepřineslo účast v tréninkovém programu, ale
zůstal mi kontakt na společnost, která nemá problém mi kdykoli pomoci v případě potřeby. Díky soutěži
a příjemné spolupráci s panem doktorem jsem získala mnoho cenných zkušeností, a prohloubila tak své
znalosti, kterých mohu v budoucím životě zcela jistě využít.
Nicole Škuláňová,
studentka oboru Bankovnictví

12 studentů získalo
prospěchové stipendium

P

270 000 K
č

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.

V akademickém roce 2016/2017 bylo oceněno celkem 12 studentů, z toho počtu je 7 studentů bakalářské
a 5 studentů navazující magisterské formy studia. V bakalářském studiu se nejlepšími studenty stali
Jan Malatinský (za 1. ročník) Veronika Novotná (za 2. ročník). V navazujícím magisterském studiu se
na prvním místě umístil Ondřej Týn (za 1. ročník). Celkem si studenti rozdělili částku ve výši 270 tis.
korun. Kvalitní práce si zaslouží být oceněna!
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„Jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studijního oboru Hotelnictví a pocházím z Havlíčkova Brodu. Po předchozím „neúspěšném“ studiu na ČVUT jsem se rozhodla přejít na zcela jiný obor, který by
mi poskytnul trochu větší prostor pro volný čas, a zároveň by mne studium více „naplňovalo“. OPF pro
mne byla jasnou a jedinou volbou vzhledem k tomu, že ještě v roce 2015 nabízela
obor Hotelnictví jako jediná veřejná vysoká škola v ČR. Příčinu mých vcelku
dobrých studijních výsledků vidím v několika věcech. V prvé řadě je to
dobré zázemí, které OPF svým studentům nabízí. Mám tím na mysli
moderně vybavené studentské koleje, jejichž součástí je i univerzitní
knihovna, které poskytují, i díky své lokalitě na kraji města dostatek klidu pro studium. Další pozitivum vidím i v samotném městě
Karviná. Nejedná se o žádné velkoměsto s desítkami barů a nočních klubů… A právě v tom vidím velké pozitivum. Díky studiu
v Karviné mám dostatek času na studium a nejsem pokoušena
žádnými „lákadly velkoměst“. Pro úspěšné studium na vysoké
škole je v neposlední řadě potřebné zvládat svůj osobní time management. Jelikož jsem se potýkala s nedostatkem času asi jako
každý z nás, rozhodla jsem se již před lety smazat například svůj
facebookový účet. I když jsem si plně vědoma potenciálu sociálních
sítí, mně osobně profil na sociální síti nepřinášel žádný prospěch ba
naopak, přicházela jsem o drahocenný čas. Rozumím, že každý má jinak nastavené priority, ale pro mne byla vždy na předním místě škola,
a s takto nastavenými prioritami dle mého názoru nemůžete šlápnout vedle.“
Veronika Novotná,
obor Hotelnictví

„Do rozjetého vlaku naší fakulty jsem nasedl až v magisterském studiu.
Bakaláře jsem vystudoval na jiné univerzitě, ale pak jsem zjistil, že
bych se chtěl ubírat jinou cestou, než je čistá informatika. Rozhodnutí studovat obor Manažerské informatiky na této škole se nakonec
ukázalo jako jedno z nejlepších v mém životě. Studium mě konečně baví a je zde přátelská atmosféra. Právě tyto faktory mě motivovaly k poctivějšímu studiu. Získání prospěchového stipendia
jsem tedy nijak neplánoval – snad jen ke konci ročníku jsem
na něj začal pomýšlet a dával si pozor, abych výsledky nepokazil. Výše stipendia byla navíc mnohem vyšší, než jsem očekával,
a tak mám velkou radost.“
Ondřej Týn,
obor Manažerská informatika
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5. ročník volejbalového turnaje o pohár děkana

V

pátek 24. listopadu se konal v tělocvičně
areálu Na Vyhlídce v pořadí již 5. ročník volejbalového turnaje studentů středních škol
o pohár děkana fakulty. Turnaje se zúčastnily celkem 4 smíšená družstva ze středních škol z Karviné, Orlové a Ostravy.
Zlatý pohár děkana fakulty získali studenti Gym-

názia a Obchodní akademie Orlová, na druhém
místě se umístili studenti Gymnázia Karviná,
třetí místo patřilo studentům Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Ostrava 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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Zacíleno na střední školy

Další ročník soutěže pro studenty středních škol

J

iž popáté vyhlásila Obchodně podnikatelská fakulta tematicky zaměřenou soutěž pro
studenty středních škol. Letošní ročník trval
od počátku září do konce listopadu. Zájemci si
mohli vybrat z pěti témat z oblasti informatiky,
cestovního ruchu, ekonomie, marketingu a financí. Odborná porota složená ze zástupců odborníků

v dané oblasti vybrala na počátku prosince vítěze
jednotlivých kategorii. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční 23. ledna 2018 na Dni otevřených dveří.
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1. téma: Umíte si představit svůj život bez internetu a mobilu?
Hodnotící komise: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Ing. Jan Górecki, Ph.D., Ing. Jan Dolák, Ph.D.
1.
2.
3.

Michaela Chodelková, Gymnázium Hlinská, Žilin
Adéla Surá, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uherský Brod
Lucie Pšenicová, Základní škola a gymnázium Vítkov

2. téma: Jaké budou trendy cestování v budoucnosti?
Hodnotící komise: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., Ing. Patrik Kajzar,
Ph.D.
1.
2.
3.

Lucia Brozmannová, Gymnázium Hlinská, Žilina
Adam Prchal, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Šimon Malovaný, Střední škola obchodně technická, s.r.o., Zlín

3. téma: Jaká nás čeká budoucnost v nakupování?
Hodnotící komise: Ing. Martin Klepek, Ph.D., Ing. Michal Stoklasa, Ph.D., Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
1.
2.
3.

Nikolas Milionis, Adriana Moučková, Albrechtova střední škola, Český Těšín
Ivona Marie Repková, Základní škola a gymnázium, Vítkov
Jan Szturc, Střední průmyslová škola, Karviná

4. téma: Je hypotéka správnou cestou k vlastnímu bydlení?
Hodnotící komise: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
1.
2.
3.

Alexandr Pisani, Základní škola a gymnázium, Vítkov
Veronika Hrabovská, AHOL – Střední odborná škola, Ostrava
Nikola Bártková, Třinecká obchodní akademie, s.r.o., Třinec

5. téma: Jsou mzdy v ČR (SR) přiměřené?
Hodnotící komise: Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Mgr. Ivona Buryová, Ph.D., Dr. Ing. Ingrid Majerová
1.
2.
3.
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Lucia Brozmannová, Gymnázium Hlinská, Žilina
Kristýna Hodonská, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov
nebylo uděleno
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Co pro nás připravila fakultní knihovna
2. ročník prodejní výstavy
zahraničních knih

V

e dnech 1. a 2. listopadu 2017 se v prodejně
skript na hlavní budově fakulty uskutečnil
další ročník „Prodejní výstavy zahraničních
knih“. Výstavu pořádala univerzitní knihovna
Karviná 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 200 titulů nejnovějších publikací prestižních světových vydavatelství. Výstava se po oba
dny těšila velkému zájmu nejen ze strany studentů, ale také pedagogů a zaměstnanců fakulty.
Knihy si bylo možno nejen prohlédnout, ale také
ihned objednat či zakoupit přímo na místě. I v letošním roce se tedy potvrdilo, že klasická tištěná
kniha má stále v prostředí vzdělávání, vědy a výzkumu, své pevné místo.
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Středoškoláci na návštěvě
knihovny

N

a počátku listopadu navštívili naši univerzitní knihovnu studenti 4, ročníku Polského gymnázia im. J. Słowackiego z Českého
Těšína. Prohlédli si prostory knihovny a seznámili se s nabídkou knižního fondu a databázemi.
Vedoucí knihovny je seznámila s možností vyhledávání informačních zdrojů apod. Závěr návštěvy
byl věnován diskusi o možnostech studia na karvinské fakultě.

Knihovna rozšiřuje nabídku
služeb

U
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niverzitní knihovna Karviná se snaží zabezpečit informační potřeby svých uživatelů. K tomu poskytuje moderní prostor a nástroje pro další prací s odbornými informacemi.
V novém akademickém roce 2017/2018 se knihovnice rozhodly nabídnout balíčky služeb knihovny „na míru” pro studenty OPF. Cílem této služby
je ukázat, kolik času studenti ušetří tím, když se
nebudou brodit tzv. „googlím informačním balastem“, ale knihovna jim připraví informace dle
jejich požadavků. Konkrétně se jedná o přípravu
knih a pomoc při vyhledávání v dabázích a informačních zdrojích dle požadavků uživatelů. Nová
služba je pro všechny, ale hlavně se zaměřuje
na studenty, kteří právě zpracovávají bakalářské
nebo magisterské práce. Studenti si mohou také
domluvit osobní setkání s knihovnicí, která mu
poradí a pomůže najít vhodné informační zdroje k jeho práci. Zdarma, rychle a pohodlně. Stačí,
když studenti napíší e-mail, nebo přijdou osobně
do knihovny. Více informací naleznete v informačních letáčcích knihovny.

Oslavy 30. výročí programu
Erasmus na fakultě
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Internacionalizace OPF

V

stupem Slezské univerzity v Opavě do programu Erasmus se otevřely obrovské možnosti studentům, vyučujícím i dalším akademickým pracovníkům: studovat
přednášet či jinak zahájit spolupráci s univerzitami téměř
v celé Evropě. U příležitosti jeho 30. narozenin OPéeFka uspořádala tzv. „Erasmus week“, který probíhal od 6. – do 10. 11. 2017.
Na každý den byla připravena akce pro Erasmáky
současné budoucí i ty minulé.
V pondělí jsme vyhlásili soutěž „Můj Erasmus“
o nejlepší příběh pobytu v zahraničí. Soutěž byla
určena jak studentům, tak absolventům či vyučujícím. Úkolem bylo zavzpomínat na své zážitky při
absolvování studijních stáží, pracovních pobytů, či
konferencí v zahraničí, na některé z našich partnerských univerzit. Vítězi se stali ti, kteří neváhali
a poslali svůj Erasmácký příběh.
V úterý jsme vyrazili na exkurzi do pivovaru RADEGAST v Nošovicích. Tento výlet byl věnován
hlavně našim zahraničním studentům. Chtěli
jsme, aby také poznali náš „rázovitý kraj“ a jeho
hořkou příchuť. Výlet byl radostný, edukativní
a po ochutnávce piva i s veselým návratem.
Středa byla zasvěcena, v minulých letech tolik
oblíbené akci nazvané „Global Village“. Ve vyzdobeném foyeru fakulty připravili Erasmus studenti stánky s ochutnávkou tradičních pokrmů
své země, jejími tradicemi a zvyky. Největší ohlas
měl turecký a portugalský stánek – jejich jídlo
a moučníky oslovily nejvíce účastníků. Nezklamal
ani italský „trubadúr“ ze Sieny, Francesco Carluci, který svými písněmi a doprovodem na kytaru
rozezpíval a rozpohyboval okolí. Akce byla určena
všem studentům karvinské fakulty, kteří mají zájem o zahraniční studijní či praktické pobyty.
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Čtvrtek byl zaměřen na návštěvu Světa techniky
v Dolní oblasti Vítkovic a její interaktivní expozice.
Hráli si mladí i pokročilí, ověřili si některé fyzikální zákony, absolvovali odvážný výstup na Bolt
Tower – odkud byla vidět kouzelná panoráma večerní Ostravy.
V pátek Erasmus týden vyvrcholil závěrečnou
party pro všechny Erasmáky ať již současné či
minulé. Přijelo jich na 90 a celá tato společnost
vyzařovala pozitivní energii radosti ze společného setkání. Skladba účastníků byla různorodá:
absolventi OPF, kteří neváhali přijet i ze zahraničí
nebo z jiných koutu naší země, zahraniční hosté
- lektoři z Polska, Maďarska a Turecka, současní
zahraniční Erasmus studenti a naši pedagogové.
Na programu byly prezentace některých účastníků Erasmus pobytu, milé rozhovory s mezinárodními Erasmus manželskými páry, kulturní pro-
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gram orientálních tanečnic a slosování o veselé
ceny. Závěrem byla volná zábava, disko a hlavně
spousta povídání a smíchu.
Když jsem se zeptala na názor našich absolventů
dnes již téměř čtyřicátníků, nezávisle na sobě zazněla stejná reakce: „Erasmus je skvělá věc a každý student by měl povinně vyjet během studia
alespoň jednou na zahraniční studijní pobyt. Kdo
váhá, dělá hroznou chybu. Život v zahraničí vás
zocelí, sami sebe překvapíte, co všechno zvládnete, vylepšíte si cizí jazyk a získáte spoustu přátel
a dost možná i do budoucna užitečných kontaktů
pro vaše podnikání.“
Alena Rusinová,
oddělení zahraničních styků

N

a konci listopadu proběhl na katedře cestovního
ruchu a volnočasových
aktivit v rámci ESF projektu
workshop na téma „Výměna
zkušeností s tvorbou materiálů
k výuce odborných předmětů
se zaměřením na cestovní ruch
v ČR a v zahraničí“.
Workshopu se kromě členů katedry
účastnili:
zahraniční
odborník doc. Ing. Ivanka Petrova, Ph.D., UFT Plovdiv, Bulharsko a domácí odborníci:
doc. Ing. Dagmar Jakubíková,
Ph.D., VŠH Praha, doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D. a Ing. Mi-

roslava Kostková, Ph.D.
V úvodu vedoucí katedry
doc. Ing. Pavlína Pellešová,
Ph.D. představila zásady tvorby
akreditačního spisu, a problémy
tvorby struktury navrhovaného
studijního programu Cestovní
ruch a turismus. Doc. Ivanka
Petrová představila strukturu
základních a odborných předmětů, obsah a rozsah předmětů, literární zdroje a metody
hodnocení výuky v Bulharsku
na University of Food Technologies, Plovdiv. O struktuře
základních a odborných předmětů, jejich obsahu a rozsahu,

literárních zdrojích a metodách
hodnocení výuky na VŠH Praha pohovořila doc. Ing. Dagmar
Jakubíková, Ph.D. Prezentace
posledního hosta doc. Ing. Lubomíra Schellonga, Ph.D. byla
na téma „Návrh struktury, rozsahu, zdrojů u povinných předmětů navrhovaného studijního
programu Cestovní ruch a turismus.“ Následovala diskuse k navrhovanému studijnímu programu. Workshop byl podnětnou
součástí k tvorbě sylabu studijního programu Cestovní ruch
a turismus.
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Odborný workshop zaměřený na cestovní ruch

Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát
na Opéefce
Ve dnech 28. a 25. listopadu se
na půdě Obchodně podnikatelské fakulty uskutečnilo tradiční
setkání studentů OPF a polské
Fakulty managementu. Mezinárodního studentského semináře,
se tentokrát zúčastnilo 36 studentů, mezi nimiž byli i Erasmus
studenti obou univerzit. A tak
v této soutěži o nejlepší prezentaci svých prací bylo zastoupeno
11 zemí (ČR, Polsko, Slovensko,

Turecko, Rusko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Německo, Kazachstán a Gruzie).
Studenti prezentovali své seminární či diplomové práce
v angličtině, přičemž příspěvky
byly zaměřeny na široké spektrum okruhů, např. ekonomie,
obchod, finance, management,
marketing a další společenskovědní 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.
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Celkem byla udělena dvě 3. místa: Evě Pitrunové z OPF a španělským studentům, toho času
v Rzeszowě, Gonzálo Heras a Ignacio Fernandez za společný
příspěvek, 2. místo: španělským
studentkám z Rzeszowa Marina
Meno a Laura Caballero, za společný příspěvek. Komise rovněž
udělila dvě 1. místa: tureckému
Erasmus studentovi toho času
na OPF Mehmetu Beratu Yildizovi a rzeszowským Erasmus
studentům za společný příspěvek Tevfik Taskin, Turecko a Filipa Dias a Bianca Celestini, Španělsko.
Pro účastníky soutěže a hosty
byla připravena návštěva Planetária v Ostravě, která si získala veliký ohlas. Celá akce byla
zdařilá a studenty i polskými
hosty velmi kladně ohodnocena.
Mezinárodní setkání se konalo
v rámci projektu ISIP „Sdílení
výzkumných aktivit studentů SU
OPF v mezinárodním prostředí“,
jehož řešitelem je doc. Šperka.

I have been asked whether I could tell my experiences and thoughts about presentation meeting

with the students from
Poland.I could tell that
I have been in the best
didactic
organization during Erasmus
without doubt. Everything has gone well
throughout the meeting. I gained many
presentation
skills
and knowledge by observing the students’
presentations
that
most of them were inspirational. We found
a chance to interact
each other and discuss
the topics in breaks.
I met many students
and gained new friendships. After the end of last sessions of the day, we went to few
trips altogether, which was fascinating to me. At the end of the
last session in last day, the students who have got places were
announced and I have humbly
been announced that I took the
first place which made me feel
honored and thankful. For me
the main sense of this organisation was improving students
not only by presentation skills

but also in various social ways.
I extremely suggest students to
attend these kind of events. It
gives you more than you could
have thought. Finally, I’d like
to thank for the ones who have
put so much effort to arrange
this organization. I’m especially appreciated for the Erasmus
team and friends ! :-)
Mehmet Berat Yildiz

Roční působení dr. Sohei Ita na naší fakultě končí
Dr. Sohei Ito, výzkumný pracovník na National Fisheries University, Department of Fisheries
Distribution and Management
v Japonsku pracoval po dobu 1
roku na naší fakultě na pozici
výzkumného pracovníka. Na závěr jeho pobytu jsme ho požádali o zhodnocení svého pobytu
na naší fakultě.

My stay in Karviná
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“Time flies like an arrow”. This
is a Japanese proverb to express time passes so fast. I really
feel that this proverb is true. My
stay in Karvina was fantastic in
both work and private time. In
my work, I engaged in a multiagent simulator and its analysis
with process mining techniques.
I have already been working

on this topic
with a researcher in
this faculty,
but I deepened my understanding
through my
stay. I would
love to continue our collaboration after
I have returned to Japan. In my private time,
I got many nice friends and I enjoyed the friendship a lot. From
time to time, they invite me to
their homes or to trips to natures such as Beskydy mountains
and Malá Fatra, and also to cities such as Brno, Český Krumlov and Lednice. My hobby is
mountain-climbing, so I enjoyed

myself at mountains in Czech
Republic.
Through my one-year stay in
Czech Republic, I found several interesting differences from
Japan. The first is climate. The
temperature is generally lower
than that of the most part of Japan. It is not a bad thing because,
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for example, the summer is more
comfortable. Especially, humidity is lower and the temperature
in evening is much better. Moreover, Czech buildings are well-insulated. Thus, it is comfortable inside buildings. The second
is that cities in Czech Republic
are more covered with greenery.
Buildings are not as dense as in
Japan, so the space between buildings are filled with grasses. In
addition, I was amazed that people have cottages and gardens
separate from their flats. I envy
it. The third is that public transportation is cheap. For example,
if we take a train from Karviná
to Prague (about 400km), it costs
around 300 Kč. If we travel the
same distance in Japan, we must
pay about 2,000 Kč with Shinkansen (without Shinkansen it
will be about 1,200 Kč but it is not
practical). The last is the easiness
to travel abroad. In Japan, we say
“海外” for foreign countries. Literally means “out of the sea” (“
海” means sea and “外” means
outside). Therefore, the foreign
countries are far from us and

sound
like
another world. Traveling
abroad is special for us and
we are a little
bit afraid of it.
Here in Europe, however,
it is easy to
travel abroad
by train, bus,
car or even
walk, especially in border cities like
Karviná. It is
wonderful.
This year also gives me a chance
to study Czech language. It is said
that Czech is one of the most difficult language and now I know
it is true. However, thanks to the
help of my friends, I can understand most of everyday conversation. However, I still have
problems in some case declensions so speaking and writing
correctly is more problematic.
Moreover, my vocabulary is still

poor. I would like to continue
studying Czech.
Finally, I would like to express my gratitude to doc. Roman
Šperka, Dr. Dominik Vymětal,
Ing. Radmila Unucková, Alena
Rusinová and all the other staffs in this faculty. Můj pobyt byl
super! Uvidíme se znova někdy
jindy!
Left: In Brno. Right: In Beskydy
mountains.

Studijní pobyty v zahraničí
Finsko je země tisíce jezer plná skvělých lidí.
V rámci programu Erasmus+ jsem měl na konci února 2017 možnost vyjet na mezinárodní týden, takzvaný International week pořádaný univerzitou Karelia University of Applied Sciences
v Joensuu. Jednalo se o mou první učitelskou
mobilitu, stejně jako mou první návštěvu Finska
a proto bylo nadšení doprovázeno mírnou nervozitou z neznáma, do kterého jsem se vydával. Když
jsem ve čtyři hodiny ráno na ostravském hlavním
nádraží dostal ostrou sodu v místní trafice, že
platím jednu Kofolu pětistovkou, říkal jsem si, že
horší to v tom Finsku přece nebude. Moje úvaha
se ukázala správná. Po čtyřech hodinách ve vlaku
do Prahy, dvouhodinovém letu do Helsinek a hodinovém letu do Joensuu jsem po mém prvním
přistání na sněhu vystoupil na letišti v srdci oblasti nazývané Karelia. Usměvavá řidička letištního transitu mě ujistila, že mě hodí až k hotelu.
Mimochodem neuměla ani slovo anglicky a platil
jsem 20 eurovou bankovkou. Hned se mi vybavila
situace z rána v Ostravě. Kvůli čekání na letištích
mezi lety jsem na hotel dorazil až za tmy, a proto

jsem krásy sedmdesáti pěti tisícového města mohl
poznávat až v pondělí ráno.
Budova univerzity se nacházela jen několik kilometrů od mého hotelu, proto stačilo přejít most
přes řeku, která dělí město, a byl jsem na místě.
První den jsem se setkal s Jourim, který mě měl
po dobu mého pobytu na starosti. Společný program začínal až v úterý, ale již v pondělí jsme
mohil nahlédnout do jeho předmětu Innovation
Month, kde mě aktivně zapojil jako konzultanta
pro oblast marketingu.
Jedná se o intenzivní kurz pro zájemce o podnikání, který je otevřený také pro veřejnost nebo
třeba středoškoláky. Jouri v tomto předmětu dojte
se studenty od nápadu až k business plánu, který
jsou účastníci kurzu schopní prezentovat investorovi. Na jeho metodách je zajímavý přístup, který
ke studentům volí. V malé skupině je schopný navazovat mnohem těsnější vztahy a přátelskou atmosféru. Buduje společné rituály třeba tím, že nosí
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na každou lekci kávovar, který mohou studenti
využívat. Do výuky aplikuje mnoho prvků interaktivity a angažovanosti. Často se nedirektivně
ptá studentů, kolik jim jednotlivý úkol bude trvat.
Sami si pak volí, v jakém tempu jeho zadání chtějí zpracovat. Vztah, který si se studenty za měsíc
vybuduje, většinou dalece přesáhne období kurzu.
V úterý probíhala hlavní část oficiálního programu. Ve velkém sále kampusu Tikkarinne jsme
si vyslechli společnou prezentaci a následovaly skupinové workshopy v menších místnostech
na tři důležitá témata a tím bylo poradenství pro
studenty, mezinárodní projekty a takzvaná Epic
Challenge, kde studenti navrhovali různá technologická řešení pro misi na Mars. Účelem je připravit produkty pro extrémní podmínky, které je pak
reálně možné využít i na naší planetě. Program
byl zakončen společným setkáním v knihovně, kde
jsme mohli diskutovat se studenty, kteří v rámci Erasmu vyjeli mimo Finsko, nebo s těmi, kteří
právě na Erasmu v Joensuu byli. Bylo velmi zajímavé slyšet příběhy mladých lidí, jejich motivaci
k cestování a poznávání nových míst, lidí a kultur.
Byli velmi otevření sdílet také důležité zkušenosti,
které během svého pobytu nabyli.
Středeční dopoledne patřilo mé přednášce na téma
Internet marketing ve velkém sále v kampusu
Wärtsilä. Na přednášce jsem se potkal s částí mezinárodních studentů z kurzu Innovation Month,
kteří vytvořili společně s místními Finy příjemnou atmosféru. Místní zabrali spíše místa v zadní
části přednáškového sálu a byli pasivnější. Mezinárodní studenti měli oproti nim několik dotazů
již v průběhu přednášky. Nakonec snad i zatleskali. Ostatně prezentace s Jardou Jágrem, Škodovkou
a grafem spotřeby piva v Česku prostě musela zaujmout.
Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do oblasti Lykynlampi, kde jsme si vyzkoušeli běžky, sněžnice, zimní jógu a lovení ryb dírou v ledu. Pokud
se ptáte, nic jsem nechytl. V krásné dřevěné chatě
jsme pak u krbu povečeřeli tradiční pokrmy, mezi
kterými nechybělo sobí maso. Co by to bylo za program bez návštěvy sauny. V samostatné budově
v zasněženém svahu, ke které nás dovedly sálající
svíce, jsme si dopřáli hodinku saunování. Na seběhnutí k zamrzlému jezeru nakonec nedošlo
a s profesorem matematiky Rainerem a studentem
Miikem jsme volili konzervativnější válení v závěji
sněhu. Miiko nás také provedl saunovými rituály a popsal některé zajímavé kulturní souvislosti.
Mě osobně nejvíce zaujalo využití sauny k porodu.
Manželka toho času v osmém měsíci těhotenství
mé nadšení během večerního telefonátu nesdílela.
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Čtvrtek patřil opět dopolední společné výuce
s Jourim v jeho kurzu Innovation Month. Studenti
byli již na konci procesu a prezentovali pozvaným
hostům z vědeckotechnického parku v Joensuu.
Do výuky přišli také další vyučující a kolegové
a každý využíval své znalosti a zkušenosti k tomu,
aby studentů na jejich krátké prezentace dal efektivní zpětnou vazbu.
Na závěr celého pobytu jsme v konferenčních prostorách hotelu Kimmel společně navštívili festival
hudby. Multižánrový minifestival perfektně dokreslil atmosféru celého města. Města relativně
malého, ale s obrovskou škálou aktivit a akcí, zajímavých a milých lidí, kteří se i v chladu a mrazu
usmívají a snaží se vyjít vstříc. Ze zahraničních
cest je dobré přivézt nějaké ty kontakty, nové postupy a principy do výuky nebo vědy a výzkumu.
Z Finska si ale podle mě každý pozorný člověk odveze něco navíc. Pohled do budoucnosti. Pohled
na svět, jaký by mohl být, kdybychom společně
nebojovali, ale spolupracovali. Toto nastavení mysli je v současnosti nejlepším exportním artiklem
této země.
Martin Klepek,
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
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Mé studium v Japonsku
Každá cesta do zahraničí je pro mě výzva a cestování mám jistě v krvi. Studovat v Japonsku pro mě bylo
něco nemyslitelného, a když jsem tuhle šanci dostala,
neváhala jsem ji využít. Strávila jsem na předměstí
Tokia necelých 6 měsíců a můžu říct, že to byl jeden
z nejkrásnějších zážitků v mém životě. Samozřejmě
jsem se bála, ale jak se říká, život začíná tam, kde končí comfort zone, a přesně tak to i je. Tahle zkušenost
mě neuvěřitelně posunula za prvé v osobním životě měla jsem to štěstí poznat neuvěřitelné lidi ze všech
různých koutů světa a mnoho velmi dobrých přátel,
se kterými se vídám dodnes. Poznávat odlišné lidi mi
pomohlo rozšířit mé obzory a dostat docela odlišný pohled na svět. Hlavně, mi tihle kamarádi pomohli posunout se dál a překonat sama sebe. A to nejen když
jsme společně v 10 hodin večer vycházeli za tmy zdolat
nejvyšší horu Japonska Mt. Fuji a vychutnat si společně východ slunce na jejím vrcholu!
Ale abych pravdu řekla, nejvíce mi tahle zahraniční
cesta pomohla v mém profesním životě. Vždycky jsem
věděla, že chci pracovat v zahraničí, ale bylo potřeba
se jen odhodlat. Po mém návratu jsem si změnila formu studia na dálkové a aktivně si hledala práci. Zanedlouho se mi to podařilo a k získání této pozice mi
značně zahraniční studium pomohlo. Dostala jsem se
do mezinárodního programu pro absolventy v Německé zdravotnické firmě a momentálně pracuji ve Francii
pro její dceřinou společnost. Díky tomu se co pár měsíců přesouvám ze země, do země a snažím se uplatnit
vše co jsem za ty roky studia nabyla.
Chtěla bych upřímně poděkovat za šanci vycestovat a studovat do zahraničí a všem studentům, kteří
přemýšlejí, zda se někam vydat nebo ne vzkázat: že opravdu ten zajímavý život začíná za hranicemi
země a nikdy nevíte kde se může stát něco kouzelného!
Šárka Tichavská,
absolventka oboru Marketing a management
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Náš Erasmus v Litve !
Labas (Ahoj!) ,
pri písaní tohto príspevku sme trochu rozmýšľali, čo presne napíšeme. Nie že by sme vám nemali čo
povedať, ale je toho až príliš moc,
čo sme počas nášho výmenného
pobytu Erasmus+ zažili. Preto sa
budeme snažiť spomenúť všetko
podstatné, hlavne to, čo by mohlo
v budúcnosti motivovať potencionálnych uchádzačov o zahraničné
výmene pobyty.
Počas letného semestra akademického roku 2016/2017 sme sa zúčastnili výmenného pobytu v Litve,
tomuto všetkému predbiehalo
viacero udalostí, pohovor, zaslanie prvotných dokumentov, registrácia v systéme prijímajúcej univerzity apod.
Úplne na začiatku bolo rozhodnutie ísť alebo nie.
Toto rozhodnutie nebolo vôbec jednoduché, musíte si zvážiť a premyslieť všetky okolnosti, vybrať
si cieľovú destináciu, čo sa síce zdá na prvý pohľad v celku jednoduché, ale ono to tak nie je, keď
nad tým začnete viac premýšľať. Ak si vezmete, že
strávite celý semester v cudzej krajine, bez rodiny
a priateľov. Ten pocit sa trochu podobal tomu, ako
keby ste sa vzdali na polroka celého vášho života,
ktorý ste žili doteraz a vybrali si niečo nové. Niečo, o čom ste síce počuli veľa z rozprávania iných,
avšak aj tak máte strach. Ten je na mieste, pretože
neviete, čo vás čaká, ale pamätajte, že niekedy sa
musíte aj niečo vzdať v prospech niečoho iného.
A ako sa vraví, život začína až vtedy, keď opustíte
svoju komfortnú zónu. Mnohí možno teraz máte
na jazyku otázku, prečo práve Litva, keď človek
má možnosť ísť na Erasmus do krajín ako Španielsko alebo Fínsko. A prečo nie ?! Po niekoľko hodinovom surfovaní po internete a hľadaní informácii o našej cieľovej destinácii sme boli v celku
prekvapení, že sme sa dozvedeli všetko, čo sme
chceli, dokonca webové stránky prijímajúcej univerzity boli veľmi prehľadné. A tak ako sa blížil
čas nášho odchodu na Erasmus sme sa aj tešili,
no zároveň tam kdesi bol aj strach, strach z nepoznaného. Po 17 hodinovej ceste najprv vlakom
a potom autobusom sme nadránom konečne dorazili na autobusovú stanicu v Kaunase, kde na nás
čakala naša mentorka Monika, ktorá nás hlavne
mala sprevádzať prvé dni a týždne nášho pobytu, no sprevádzala nás prakticky až do posledného
dňa nášho Erasmu. Prvé týždne sme sa cítili skoro
ako na detskom tábore, každodenný program organizovaný International Office Kaunas University of Technology a veľké množstvo akcií a výletov
organizovaných ESN (Erasmus Student Network),

Treba však čosi povedať aj o škole a výučbe na KTU.
Semináre prebiehali hlavne praktickou formou, čo
nás na začiatku trochu zaskočilo, pretože každý
diskutoval, nie že by sme museli, ale časom sme
chceli. Dokonca pár krát sa stalo, že učitelia mali
prichystaný len jeden slide vo svojej prezentácii
a všetko doplnili svojimi osobnými skúsenosťami
z praxe. Semináre boli doplnené modelovými situáciami, ktoré sme museli riešiť v tímoch. Okrem
predmetov podobných tým našim sme si sa zdokonalili aj v taliančine, španielčine a litovčine,
čo sme si vybrali dobrovoľne. A tak, či sme chceli
alebo nie sme sa naučili pracovať v národnostne

zmiešaných tímoch a verte, že nám to neuškodilo,
práve naopak.
Možno keď teraz čítate tieto riadky tak si myslíte,
že chceme propagovať Litvu a univerzitu, na ktorej sme strávili semester. A myslíte si dobre ! :-) Koniec koncov je to čisto na vás. Choďte kamkoľvek,
hlavne choďte! Nebojte sa opustiť svoju komfortnú zónu, mama hotel, a choďte si za svojim cieľom.
Choďte a skúste aké to je spoznať iné národnosti,
stretávať a baviť sa s nimi ... zažiť niečo nové. A aj
keď to nebude možno ľahké, pretože Erasmus nie
je len o párty a výletoch, ale hlavne o staraní sa
o samého seba, buďte odvážni. Sami seba možno prekvapíte, budete mať možnosť zistiť, aký ste
v rôznych životných situáciách, čo vás rozhodne
posunie vopred, či už v profesijnom alebo osobnostnom živote.
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ktoré boli organizačne zvládnuté na jednotku. Každý si mohol vybrať na akú akciu chcel ísť, tých
bolo veľké množstvo a niekedy nebolo možné sa
zúčastniť všetkých, pretože prebiehali v rovnakom čase. Organizáciu eventov pre erasmus študentov hodnotíme na 1*!!!

Nikola Kollárová a Roman Remiš

Z činnosti centra Business Gate
4. ročník Business Gate Academy
v plném proudu

M

ultifunkční
centrum
Business Gate, které
vzniklo ve spolupráci
Obchodně podnikatelské fakulty
se statutárním městem Karviná, má za cíl vytvořit příhodné
podmínky pro rozvoj podnikání
v Karviné a okolí. Tímto projektem se SU OPF snaží o propojení
akademické teorie s podnikatelskou praxí, kdy studenti mají
možnost se aktivně podílet
na řešení podnikatelských za-

dání. Pro podnikatele tak vzniká
prostor, jak zadat k řešení konkrétní problém, na který nezbývá v běžném provozu čas ani
volné kapacity.
Během
zimního
semestru
2017/2018 probíhá již čtvrtý ročník Business Gate Academy, kde
celkem 32 studentů pracuje pod
vedením 8 operátorů na konkrétních podnikatelských zadáních.

V rámci zadání od ostravské komunikační agentury Dva Mluvčí
studenti vymýšlí nové nápady,
tvoří obsah a nedílnou součástí jsou i analýzy a reportování
obsahu komunikační strategie
firmy. Studenti si projdou téměř
všemi činnostmi social media
juniora, a to vše pro reálnou
agenturu.
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Druhým podnikatelským zadáním je tvorba propagace nové
mobilní aplikace pro firmu
eParkomat, která předpovídá
skutečnou situaci při parkování v reálném čase sledováním
pohyblivých mobilních zařízení
v mobilní síti.
Třetí zadání pochází od značky E-Blue, která byla založena
v roce 1999 skupinou nadšených
designérů a hráčů v japonské
Osace. Ve spolupráci s nejlepšími světovými hráči vyvíjí nejúčinnější herní zbraně a zařízení. Cílem E-Blue jsou kvalitní
produkty s vynikajícím a skvěle
propracovaným designem pro
mladou generaci, které denně
využívají spokojení uživatelé
na celém světě. Zadání pro tým
studentů BG Academy se bude
týkat marketingových aktivit
spojených s propagací při rozjezdu Gaming arény/showroom
v Praze.
Dalšími podnikatelskými zadáními pro studenty Business Gate

Academy je vytvoření kampaně na propagaci otevření nové
pobočky prodejny Kaufland,
vytvoření prodejní prezentace
propagačních materiálů pro zavádění nového produktu na trhu
B2B, včetně způsobu oslovování
velkých firem pro firmu Hongik Czech, tvorba komplexní
grafické podoby nového webu
a e-shopu pro firmu Artex, která se zabývá návrhy a realizací koupelen, nebo analyzování
současné online marketingové
komunikační strategie s doporučeními pro zvýšení povědomí
o firmě Borcad, vyrábějící sedadla pro železniční dopravu.
Služeb Academy se rozhodla využít i naše fakulta, jejíž zadání je
na vytvoření kampaně zacílené
na potenciální studenty OPF.
Veškerá zadání budou na konci semestru prezentována před
zástupci jednotlivých firem
a studentům přejeme mnoho
úspěchů při samotné prezentaci
i v případné následné spolupráci.

Institut interdisciplinárního výzkumu

V

září tohoto roku završil Institut interdisciplinárního výzkumu již tři roky své činnosti. Zatímco
v letech 2014 – 2015 se činnost zaměřila na práce pro veřejnou správu a částečně také na malé
a střední podnikatele, v letech 2016 a 2017 se již naplno rozšířila spolupráce s multifunkčním centrem Business Gate.

Práce pro veřejnou správu
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Při získávání vědeckovýzkumných úkolů se činnost IIV úspěšně rozvinula zejména v oblasti samospráv,
hlavně v oblasti tvorby strategických a marketingových plánů rozvoje daných obcí a měst. Nejprestižnější zakázkou zde bylo zpracování strategického plánu rozvoje Městského obvodu Slezská Ostrava.
Spolupráce s podnikatelskou sférou je zatím orientována na různé analýzy potřebné pro podávání žádostí o evropské dotace a na spolupráci s Místními akčními skupinami v regionu. Pracovníci IIV se dále
podíleli na žádosti o grant MSK na téma Finanční zdraví obcí, dále na pracích spojených s tímto grantem ve druhém čtvrtém čtvrtletí 2017. Pro žádost o grant Sociální výzkum Karviná byly zpracovány
rozpočty, připraveny struktury dotazníků a připravena jejich distribuce za strany řešitele dr. Buryové.
Na žádost statutárního města Karviná byl také realizován výzkumný a rozvojový projekt „Registr podnikatelských prostor“. Tento program je nyní městem využíván jako forma podpory malým a středním
podnikatelům ve městě.

Významnou formou spolupráce zaměřenou na podporu podnikatelských aktivit studentů je soutěž OPF
Open4Business, kde ve spolupráci s firmou Rekochem proběhly již dva ročníky této soutěže. V rámci
spolupráce s firmou Rekochem bylo v roce 2017 připraveno a realizováno druhé kolo této soutěže. V měsících listopad 2017 – leden 2018 probíhá příprava strategického plánu pro marketing firmy CzTesting.
Tato zakázka je první zakázkou uskutečněnou na základě Rámcové smlouvy mezi SU OPF a touto firmou. V měsících říjen – prosinec 2017 koordinuje IIV přípravu podnikatelského záměru firmy Stavby
Brudný, kdy se připravuje realizace výrobní linky podle patentu této firmy na povrchovou úpravu stavebních cihel.
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Práce pro podnikatelskou sféru

Podpora a propagace vědeckovýzkumné činnosti
na fakultě
Nejžádanější činností na podporu vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků na fakultě je
podpora přípravy a vyhodnocení nejrůznějších dotazníkových akcí. Úkolem IIV je také podpora šíření
vědeckých výsledků všech akademických pracovníků fakulty a dosažení spolupráce akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v oblasti vědeckovýzkumné a poradenské. Prostřednictvím platformy Working papers dává fakulta možnost zejména mladým vědeckým pracovníkům publikovat své
výzkumy ještě ve fázi určité rozpracovanosti tak, aby mohli získat zpětnou vazbu před zasláním textů
do recenzovaných periodik. Autorům jejich odborné články pomůžeme upravit do podoby, ve které jsou
následně publikovány v databázi EconPapers. V roce 2017 bylo dosaženo počtu 46 working papers. V roce
2017 Institut interdisciplinárního výzkumu pokračoval ve vydávání vlastního Newsletteru. V každém
čtvrtletí se tak starostové i podnikatelé z regionu mohli podrobněji seznámit s aktivitami, které fakulta
a statutární město Karviná podnikají na podporu začínajících podnikatelů s cílem provázat reálnou
praxi s výukou na OPF. Každý z dosud tří vydaných čísel (čtvrté je v přípravě) odborné články interních
i externích spolupracovníků IIV, aktuality ze světa operačních programů a další informace a odkazy.

Na webových stránkách IIV a facebooku se mohou všichni zájemci
seznámit s výsledky činností IIV, nabízenými službami, které IIV poskytuje, aktualitami z podnikatelského
prostředí, se spolupracovníky IIV
a s právě publikovanými Working
papers. Na stránkách také najdete
pravidelně vydávaný Newsletter.

www.iivopf.cz
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Ze vzpomínek absolventů fakulty

B

ylo mi šestnáct let, kdy přišlo na první rozhodování, kam pokračovat po gymnáziu, které
jsem studoval v Karviné. Rodiče v tom měli
delší dobu jasno – zubařina nebo právnická fakulta. Já se jejich vizi nebránil, ale můj vztah k biologii byl na bodě mrazu. Právnická fakulta mne
držela dlouho, než jsem si uvědomil svou zálibu
v číslech, tabulkách a grafech. Mé tři přihlášky
tedy šly do Prahy, Brna a Karviné, všude na fakulty ekonomického zaměření. K mé pohodlnosti
a lásce k mému rodnému městu jsem se rozhodl
studovat v Karviné na SU OPF.
Mé bakalářské studium probíhalo prezenčně.
Chodil jsem pravidelně na semináře, které byly
velmi dobře vedeny. Při účasti na seminářích
bylo absolvování zkoušky mnohem jednodušší.
Největší změna oproti gymnáziu byla ta volnost.
Byli jsme dospělí lidé a sami se rozhodovali, zda
do školy půjdeme nebo ne. Tato volnost byla velmi zrádná a pro spoustu studentů také znamenala nezvládnutí studia. Škola mne v tomto naučila
zodpovědnosti a také si svůj čas detailně a efektivně uspořádat. Velmi přínosné byly prezentace
na seminářích, kdy jsem se naučil prezentovat
před cizími lidmi, vysvětlovat jim dané téma a vynucovat si jejich pozornost. Tyto dovednosti se mi
velmi hodily při ucházení o práci, tak při výkonu
práce samotné.
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Po úspěšném ukončení bakalářského studia, které jsem si opravdu užil, jsem nastoupil na karvinskou pobočku společnosti Raiffeisenbank jako
bankéř. Díky znalostem a dovednostem, které jsem
získal během studia, bylo mé začlenění a zaučení
v pracovním procesu mnohem jednodušší. Většina termínů, které jsem při práci používal, mi byla
již známá. Byl jsem si jistější v mých příspěvcích
do pobočkových porad díky prezentacím v seminářích.

K 1. 10. 2015 jsem se stal nejmladším ředitelem
pobočky ve společnosti Raiffeisenbank. Podařilo
se mi pozvednout karvinskou pobočku. Patříme
k pobočkám s největší spokojeností klientů, což je
pro banku jeden z nejdůležitějších cílů. V roce 2016
jsem absolvoval Academy of Branch Management,
která učí efektivně pracovat se svými podřízenými a vést úspěšně pobočku. Ve stejném roce jsem
také dokončil navazující studium na SU OPF a získal titul inženýr.

Navazující studium jsem zvolil kombinovaně,
protože jsem byl již zaměstnán v bance. Skloubit
studium a zaměstnání není nic jednoduchého, ale
také nic nemožného. Většina zaměstnavatelů vychází zaměstnancům vstříc a tak to bylo i v mém
případě. Mé znalosti z praxe mi pomáhaly při orientaci ve studované látce a naopak předměty, které jsem absolvoval, mne obohacovaly v mém pracovním životě.

V dnešní době vedu úspěšnou pobočku a jsem hrdý,
že pracuji právě pro Raiffeisenbank. Do budoucna
bych chtěl získat titul MBA a přesunout se a řídit
větší pobočku této banky. Na studium v Karviné
vždy rád vzpomínám a rád bych se do těchto let
vrátil, byly to nejlepší léta mého života.
Ing. Lukáš Ondříšek,
absolvent OPF, ředitel pobočky Raiffeisenbank

Další osobností Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
kterou bychom Vám chtěli představit je Ing. Dominik Vymětal,
DrSc., vedoucí Institutu interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné. Dominik Vymětal
se narodil v lednu 1944 v Brně.
Vystudoval vysokou školu báňskou, Hutnickou fakultu. A jak
sám říká: „Studium automatizace v hutích určitě nebyla moje
první volba. Jako dorostenec
jsem se ocitl pod mírným tlakem
rodičů, abych studoval medicínu již ve třetí generaci v rodině.
Nicméně, jak mi sdělil soudruh
ředitel Hranického gymnázia,
na medicínu mne nepustí, pro
můj buržoazní původ. Chudák
si ani neuvědomil, jakou mi tím
poskytl službu.“
Dále absolvoval studium na Moskevském institutu oceli a slitin.
Zde také později obhájil tituly
kandidáta a doktora věd. V roce
1967 začal pracovat jako řadový
výzkumník v Třineckých železárnách, postupně následovaly
další pozice a na konci roku 1990
opouštěl železárny z postu vrcholového řídícího pracovníka.
Na konci roku 1990 jej zaujala
nabídka inzerátu, který nalezla
jeho manželka v novinách, o zakládání firmy Minolta a od roku
1991 v ní začal pracovat jako vedoucí informatik nejprve pro
Československo a pak pro Rakousko a Střední a Východní Evropu. Od roku 1996 také jako člen
vedení firmy Minolta. Na konci
roku 2005 začal uvažovat o změně a práci např. jako OSVČ, ale
jeho paní opětovně nalezla inzerát v novinách, tentokráte
na karvinskou fakultu. Na počátku roku 2006 tak nastoupil
na Obchodně podnikatelskou
fakultu jako vedoucí Katedry
informatiky a začal své bohaté zkušenosti z praxe předávat
studentům a mladým vědeckým
pracovníkům. V dubnu 2011 byl
jmenován proděkanem pro roz-

voj a vnější
vztahy. Zkušenosti z vedení velkých
projektů zúročil a i nadále
zúročuje
při
vedení evropských projektů.
„Chystal jsem
se vrátit domů
a pracovat jako
OSVČ při penzi. Ale má žena
byla
jiného
názoru. Našla
„tam v Karviné“ zase nějaký zastrčený inzerát na vedoucího katedry informatiky SU OPF. A tak
jsem se ocitl na Slezské univerzitě a začal předávat své zkušenosti z praxe studentům. Opět
jsem mohl navázat na přerušenou vědeckou činnost (v Minoltě
nepovoleno). Po několika letech
jsem se dokonce pokusil o děkanskou funkci, ale to se mi moc
nepovedlo. Co se však povedlo
a na co jsem pyšný, bylo využití
mých manažerských zkušeností z Minolty. Zjistil jsem tam, že
vedoucí nesmí „tlačit“ ale „táhnout“. Aplikace tohoto principu
vyústila v několik úspěšných
absolventů inženýrského a doktorského studia, někteří z nich
jsou nyní vrcholoví funkcionáři
i na naší fakultě“.
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Seznamte se s osobnostmi naší fakulty

V roce 2014 byl pověřen vytvořením a rozjezdem Institutu
interdisciplinárního výzkumu
a na pozici vedoucího pracuje
doposud. „Tato výzva se objevila
náhle. Byl jsem požádán, abych
se ujal vytvoření a rozjezdu Institutu interdisciplinárního výzkumu, tedy činnosti spočívající
v získávání vědeckých zakázek
a koordinaci jejich realizace
napříč katedrami. Náhle jsem
zjistil, že jsem v Minoltě něco
pochytil i jako obchodník. Začátek byl dobrý, snad bude dobré
i dlouhodobé pokračování“.
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OPéeFka žije fotbalem
Jdeme všichni na fotbal
Zvýhodněné vstupné na fotbalový zápas MFK Karviná - FK Jablonec využili studenti, učitelé, zaměstnanci a kamarádi fakulty a v říjnu společně podpořili domácí klub. Společně tak povzbudili karvinské
fotbalisty a pomohli jim přerušit sérii nepříznivých výsledků v lize. Fotbalový zápas tak skončil 2:1. Jde
vidět, že fandit umíme!
Při zakoupení vstupenky si každý mohl tipnout výsledek a vyhrát tak fakultní mikinu. Ze všech správných tipů byl děkanem vylosován JIŘÍ WAWRZYK. Gratulujeme!!!

Ronaldo v knihovně
Před začátkem zkouškového období si studenti odskočli od učení a ve fakultní knihovně uspořádali
turnaj ve FIFě. Naši knihovnu tak navšívil fotbalisti jako je Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a Neymar.
Samozdřejmě jen virtuálně. Mezi studenty se stala akce ihned oblíbenou a tak se můžeme těšit na další
turnaje.
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Leden

Den otevřených dveří

V úterý 23. ledna pořádá fakulta tradiční Den otevřených dveří. Začátek je plánován od 9.00 hodin. Více
informací na webu fakulty.

Únor

Reprezentační ples

V pátek 16. února zveme všechny zájemce na Reprezentační ples fakulty, který se uskuteční v kulturním
domě Družba v Karviné. Pro zájemce je připraven
bohatý kulturní program.

Březen

Den doktorského studia

V březnu se uskuteční další ročník Dne 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 pojedenácté proběhne mezinárodní
studentské setkání, tentokrát v Rzeszowě.

Květen

Vyběhněte s děkanem

Červen

Absolventský večírek

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.

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.
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