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Z DĚNÍ NA FAKULTĚ

Vážení kolegové, milí studenti,

Letní semestr pomalu spěje do svého finiše. Mnozí z nás se již v myšlenkách toulají na prázdninách
a v myšlenkách vidí písečné pláže, moře, hory apod. Ale nepředbíhejme a pojďme si zavzpomínat na to,
co se v letním semestru na naší fakultě událo. Hned na jeho počátku jsme si mohli zatančit na fakultním plese, následovala oslava studentského svátku jara a zasportovali jsme si s děkanem. Odborníci
z praxe nám na svých přednáškách či workshopech předávali své poznatky z praxe. Tematicky zaměřené workshopy jsme mohli navštívit také v centru Business Gate, kde jsme měli možnost posnídat se
zajímavými hosty. Předány byly ceny za nejlepší publikační činnost. Nechybělo ocenění studentů s nejlepším studijním průměrem anebo za nejlepší bakalářskou či diplomovou práci. Ještě zadržíme slzy
dojetí při promocích a máme tu všemi velmi oblíbené prázdniny :-)

čas neúprosně běží a ani jsme se nenadáli a polovina roku 2018 je za námi, před námi období prázdnin
a dovolených. Období, na které se všichni těšíme, neboť s sebou přináší i možnost trochu si odpočinout
od každodenních pracovních i studijních povinností
a načerpat sil do nového akademického roku. Konec
starého akademického roku je již 5 let spojen s vydáním jednoho z čísel fakultního časopisu Otevřeně Poutavě – neFormálně. Nejinak je tomu i v letošním
roce, kdy jste se zrovna začetli do jeho dalšího čísla.
To shrnuje dění na fakultě v první polovině roku.
Uplynulý půlrok byl doslova nabitý celou řadou zajímavých akcí nejen pro studenty a zaměstnance Obchodně podnikatelské fakulty, ale také pro veřejnost.
Některé z nich jsou přitom již tradiční a stávají se čím
dál více oblíbenými, a to nás samozřejmě těší. V této
souvislosti nelze nezmínit žádaný fakultní ples, běh
s děkanem či letos mimořádně úspěšný karvinský Majáles, na jehož uspořádání se znovu podílela i naše fakulta. Potěšitelné jsou také výsledky našich studentů
na různých akcích i mezinárodního charakteru. Tentokráte si dovezli ocenění z mezinárodního studentského semináře, který se konal v polském Rzeszowě.
Objevily se však i zcela nové aktivity fakulty, které se
setkaly se zajímavým ohlasem účastníků. Za zmínku
stojí Týden podnikavosti, který přibližujeme na straně 12. Poprvé také naši fakultu navštívily děti základní
školy, pro které jsme si připravili zajímavý dopolední
program, v rámci kterého byli seznámeni s tím, jak
vysoká škola funguje.
Dlouhodobě se snažíme, aby náš časopis byl pro čtenáře zajímavý nejen po obsahové, ale také vizuální
stránce. Proto jsme toto číslo obohatili o nový prvek,
a to křížovku, jejíž úspěšní luštitelé mohou získat
zajímavé ceny, které věnuje fakulta. Zároveň dochází i k modernizaci jeho grafického vzhledu. Věříme,
že se vám nová podoba časopisu bude líbit a že vám
zpříjemní prázdninové chvíle, ať již jej budete trávit
kdekoliv.
Dovolte nám také, abychom vám touto cestou v souvislosti s nadcházejícím obdobím prázdnin a dovolených popřáli jejich co nejpříjemnější prožití, ať již je
budete trávit kdekoliv. Všem, kteří budou trávit dovolenou či prázdniny mimo domov, potom i šťastný návrat domů.
za redakční tým OPF
Marian Lebiedzik
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PLES FAKULTY
V únoru se v Obecním domě
Družba v Karviné konal další
ročník Reprezentačního plesu
karvinské fakulty. Pro hosty byl
připraven zajímavý program
a bohatá tombola. Večerem provázel Roman Pastorek. K tanci
a poslechu zahrál swingový orchestr Dolbend. Pro účastníky
byl připraven bohatý kulturní
program. Chybět nemohlo tradiční předtančení, houslová
show Jiřího Erlebacha nebo brazilská show v podání taneční
skupiny Shaharazad. Půlnoční
losování o ceny bylo doplněno
speciální cenou děkana. Po loňské ceně v podání koloběžky
měli letos zájemci možnost zís-

kat dámské kolo. A děkan přislíbil, že i příští rok se máme na co
těšit. Tak copak to asi bude? Že
by třeba motocykl? No uvidíme.
O bohaté a velmi chutné občerstvení se postarala karvinská
restaurace Beskyd. Dobrá zábava trvala do časných ranních
hodin. Další ples fakulty je plánován v únoru 2019. Všechny srdečně zveme.
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ÚVODNÍ SLOVO

Oddělení vědy a výzkumu uspořádalo v březnu již tradiční „Den
doktorského studia“, na kterém
se mohli potenciální uchazeči
dozvědět více informací o tomto typu studia na naší fakultě.
Michal Tvrdoň, proděkan pro
vědu a výzkum a také osoba
zodpovědná za administraci tohoto studia, ve své prezentaci
seznámil přítomné se specifiky
doktorského studia a upozornil
na odlišnosti oproti stávajícímu
studiu. V doktorském studiu je
kladen velký důraz na samostatnou
vědeckovýzkumnou
činnost, jejímž pomyslným vyvrcholením je disertační práce.
Zájemcům byla dále představena obsahová náplň a způsob
studia, typový individuální studijní plán a taktéž byly sděleny
klíčové informace k přijímacímu
řízení pro nadcházející akademický rok. Zájemcům držíme
palce a těšíme se na to, že od září
rozšíří řady našich doktorandů.

Ve dnech 23. až 25. dubna 2018
se v polském Rzeszowě uskutečnilo tradiční setkání studentů
Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské
univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.
Jednalo se již o jedenácté setkání
v rámci tohoto mezinárodního
studentského semináře s oficiálním názvem International Student Seminar on Management
and Financial Issues, tentokrát
za účasti více než 40 studentů
z Polska, České republiky, Turecka, Španělska, Portugalska,
Kazachstánu, Číny a Itálie. Karvinskou fakultu zastupovala
skupina 13 studentů všech forem
studia. Akce se konala v rámci

univerzitního projektu ISIP
„Sdílení výzkumných aktivit
studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem
je Roman Šperka.
Studenti prezentovali své seminární či diplomové práce v angličtině ve stanoveném čase,
přičemž příspěvky byly zaměřeny na široké spektrum okruhů,
např. informační technologie
a jejich využití v ekonomice, finance, management, marketing
a další společenskovědní disciplíny. Cílem těchto společných
seminářů je posílit jazykové
kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si jednak
odbornou terminologii v anglickém jazyce, své prezentační
dovednosti a v neposlední řadě
také schopnosti reagovat na doplňující otázky publika. Seminář
je tradičně organizován jako
soutěž, která je zakončena slavnostním předáváváním ocenění těm nejlepším. Rozhodování
nebylo pro mezinárodní porotu,
tvořenou odborníky jednoduché
ani tentokrát.
Z pohledu naší fakulty je velice
příjemné, že v silné konkurenci
dosáhli karvinští studenti výrazného úspěchu. Z rukou děkana
Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu převzal diplom
za 1. místo Michael Kopřiva, jenž
exceloval s příspěvkem „Retire
Young Retire Rich“. 2. místo získali zástupci hostující univerzity Rosas Marques André, Giráldez López Gonzalo, Zhangabek
Aknur s příspěvkem „How Culture Inluences Family Budget?“
a o 3. místo se podělila naše
studentka Eva Pitrunová s příspěvkem „Branding by
Archetypes“ s čínskými studentkami Wu Siyu, Liu
Yiming s příspěvkem „Sharing Economy in China“.
Vítězům srdečně
gratulujeme a dě-
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DEN
TRADIČNÍ
DOKTORSKÉHO MEZINÁRODNÍ
STUDIA
STUDENTSKÝ
SEMINÁŘ
TENTOKRÁT
V POLSKU

kujeme také všem zúčastněným.
Druhý den semináře byl věnován volnočasovým aktivitám
v leteckém centru hostující univerzity, v kouzelné tradiční vesnici v Sanoku v Karpatech a byl
ukončen akčně – paintballem
a opékačkou.
Roman Šperka

KARVINSKÝ
MAJÁLES
Oslavit studentský život a svátek jara mohli všichni zájemci 11. května v areálu Lodiček.
Studenti v kostýmech odstartovali oslavy „Průvodem masek“ z Univerzitního náměstí
až do parku Boženy Němcové.
Kostýmy studentů byly velmi
nápadité a vyhlásit nejlepší masku dalo porotě opravdu zabrat.
Po velmi pečlivém vybírání získal první místo absolvent OPF
v převleku za Petra Pana, který
obdržel ceny v hodnotě 2000 Kč!
„Z průvodu jsme jako organizátoři měli největší strach. S počasím to zpočátku vůbec nevypadalo dobře a také jsme se obávali
nízké účasti. Snažili jsme se studenty motivovat nižším vstupným. Nakonec jsme byli sami
překvapeni, jaké masky studenti vymysleli a příští rok do toho
dáme více sil“, řekla studentka
a jedna z organizátorů akce Kateřina Tomčalová.

trost vystupujících jmen.
Studenti si mohli přijít na své
i návštěvou čajovny, která nabízela jak čaje, tak vodní dýmky.
Mnozí studenti využili i fotbal
v koulích, který byl v pozdějších
hodinách zábavou takřka pro
všechny. Mezi vystupujícími si
návštěvníci zahráli dvě soutěže,
jedna spočívala ve vědomostním
kvízu, kdy padaly i otázky kdy
vznikla Slezská univerzita nebo
kolik má OPF studentů. Do organizace akce bylo zapojeno i několik studentů OPF, kteří pomáhali vytvořit ten správný směr
Majálesu a poskytli myšlenky,
které následně měli možnost re-

alizovat. V této spolupráci chtějí
organizátoři pokračovat i příští
rok a chtějí dát studentům možnost, aby byl majáles dle jejich
představ.
„Akce byla velice povedená, jsem
rád, že se nám podařilo zaujmout a přilákat tolik místních
studentů na Lodičky. Je to pro
nás jedna z nejdůležitějších akcí
roku a jsme rádi, že se k nám
dostaly samé pozitivní ohlasy“,
uvedl Lukáš Heczko, hlavní organizátor a předseda spolku Iniciativy Dokořán.
Kateřina Tomčalová

Oficiální program začal vystoupením Jakuba Děkana a následovala další zvučná jména jako
Voxel, Atmo Music, UDG, Světlo.
Pro milovníky elektronické hudby byla postavena electro stage,
kde vystoupil Dj Wich, Dj Namaas a jiní. Areál se pořádně zaplnil
až k večeru, kdy studenti vytvořili pořádný kotel a vychutnali si
koncert UDG. Ač program tvořili
jen česká a slovenská jména, tak
si návštěvníci pochvalovali pes-
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Kateřina Matušínská

BĚH
S DĚKANEM
Ve středu 23. května se konal
v pořadí už 4. ročník sportovní akce „Vyběhněte s děkanem“.
Také v letošním roce se k děkanovi Obchodně podnikatelské
fakulty přidali fotbalisté z karvinského prvoligového fotbalového klubu. Od třetí hodiny odpolední se na prostranství před
OPéeFkou scházeli běžci, kteří
si chtěli poměřit síly při běhu
na 5,5 kilometrů. Závodníci běželi z Univerzitního náměstí,
přes lázeňský park a park Boženy Němcové až do areálu Lodiček, kde byl cíl trati. Nechyběla
autogramiáda fotbalistů MFK
Karviná. Před startem se všichni pořádně rozcvičili a rozběhali, aby trať dlouhou více jak pět
kilometrů, doběhli v co nejlepším čase. V cíli obdržel každý
běžec pamětní medaili. Novinkou letošního ročníku byl běh
dětí, který se konal v areálu Lodiček. Po vyhodnocení výsledků
převzali ti nejrychlejší z rukou
děkana trofeje a hodnotné ceny.
Sponzory akce byli Statutární
město Karviná, MFK Karviná,
Lázně Darkov, STaRS Karviná,
s.r.o., JUVENTUS Karviná a Karvinský pivovar. Tak zase za rok
v květnu „Vyběhneme s děkanem“ a tentokrát to bude už
po páté!
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PŘEDNÁŠKY
ODBORNÍKŮ
Z PRAXE
Ve dnech 23. – 27. dubna 2018
v rámci učitelské mobility ERASMUS+ přijela na naši fakultu
dr. Sylwia Badowska, která
je odborným asistentem na Katedře marketingu (Univerzita
Gdańsk, Fakulta managementu). Jednalo se již o její druhou
návštěvu, kdy si pro studenty
předmětu Marketing služeb připravila přednášku na téma „Importance of Pricing in Services“.

Pro potřeby její připravované
habilitace zároveň aktivně zapojila naše posluchače univerzity
třetího věku do svého několikaletého marketingového šetření,
který je zaměřen na problematiku přístupu seniorů k technologickým inovacím v zemích
střední Evropy. Na základě vzájemné dohody o studentských
a učitelských mobilitách v rámci
ERASMUS+ s touto partnerskou
univerzitou a vlastní pozitivní zkušenosti velmi doporučuji
tuto univerzitu z důvodu studijního nebo pracovního navštívit. V krásné přímořské lokalitě
(města Sopot, Gdyně a Gdańsk)
25 000 studentů studuje v nejmodernějších zařízeních uni-

Dne 10. dubna 2018 proběhla
v rámci projektu IRP “Propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti
na SU OPF“ přednáška experta
z praxe, Mgr. Nazima Afany,
LL.M., vedoucího oddělení cestovního ruchu, 1. zástupce vedoucího odboru regionálního
rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje na téma
Cestovní ruch v regionu. V přednášce byl charakterizován turismus jako skrytá prosperita
cestovního ruchu Moravskoslezského kraje a představen region
– Moravskoslezský kraj, který je
prezentován jako kraj zahrnující
Beskydy a Jeseníky, viz obrázek.
Zabýval se možnostmi podpory
rozvoje cestovního ruchu v rámci dotací, které se týkají systémů destinačních managementů
turistických oblastí, úpravy bě-
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verzitního Baltického kampusu,
který je jedním z největších univerzitních komplexů v severním
Polsku. 11 fakult nabízí širokou
škálu předmětů v oborech biologie, biotechnologie, chemie,
oceánografie, kvantové fyziky,
pedagogiky, psychologie, práva
a také ekonomických věd. Univerzita v Gdańsku je hodnocena
jako jedna z nejlepších vysokoškolských institucí v Polsku.
V případě zájmu více informací
lze nalézt na https://en.ug.edu.
pl/

žeckých tras, podpory technických atraktivit a TIC. Dále byly
specifikovány individuální dotace v regionu, projekty spolufinancované EU a byly uvedeny
rovněž připravované projekty.
Moravskoslezský kraj se prezentuje také na veletrzích a akcích
v regionu, v ČR i v zahraničí,
prostřednictvím rádia, periodik,
článků v časopisech a na internetu, apod. Závěrem byla pozornost věnována strategii řízení
cestovního ruchu. Po přednášce proběhla diskuse, ve které se
studenti zajímali o dopravu v regionu, získávání a navazování
kontaktů v rámci spolupráce se
zahraničním a chystané akce
v regionu.
Pavlína Pellešová
hhV rámci přednášek odborníků
z praxe se na fakultě uskutečnila přednáška na téma
„Krizové řízení ve veřejné
správě“ pod vedením brig.

gen. Ing. Vladimíra Vlčka,
Ph.D., krajského ředitele Hasičského záchranného sboru
České republiky.

Vladimír Vlček

Jan Wolf

hhO tom jak funguje městský
rozpočet, jaké jsou jeho příjmy
a výdaje, diskutoval se studenty fakulty primátor statutárního města Karviná Ing. Jan
Wolf. V devadesáti minutách
tak shrnul studentům vše
podstatné o hospodaření města a na závěr zodpověděl jejich
otázky.
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Bohumir Prebinda

Ve dnech 10. – 11. května 2018 proběhla v Karviné 7. mezinárodní
vědecká konference „Aktuální
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KONFERENCE
ZAMĚŘENÁ
NA CESTOVNÍ
RUCH
ta Machurková, z Ministerstva

trendy lázeňství, hotelnictví dopravy a výstavby SR Sekcie
a turismu“, která se konala pod cestovného ruchu s příspěvkem
Šárka Tomisová

hhS příklady nejčastějších chyb,
kterých se majitelé maloobchodů dopouštějí a s jejich
řešením se mohli studenti seznámit na přednášce Ing. Bohumíra Přebindy, odborníka
na maloobchodní jednotky.

PŘEDÁNÍ CEN
ZA PUBLIKAČNÍ
ČINNOST

hhNa semináři Kryštofa Kuliše
měli studenti možnost se dozvědět více informací o sdílené ekonomice, o její odlišnosti
od klasického podnikání, jaká
úskalí s sebou sdílená ekonomika přináší, zda je nutno
tyto služby regulovat, nebo
jak se k této problematice staví Evropská unie a její členské
státy.
hhO významu a tvorbě územního plánu obcí a regionu se studenty diskutovala Ing. Libuše
Krupková, MPA, vedoucí odboru stavebního a životního
prostředí, magistrátu města
Karviná.
hhV rámci přednášek Poradenského a kariérního centra se
mohli studenti v rámci semináře Ing. Šárky Tomisové
dozvědět jak efektivně pracovat s časem. Podívali se na časová hlediska, rámce, které si
my lidé stanovujeme, priority,
které řešíme apod.

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 předal
děkan fakulty ceny za významnou publikační činnost v roce
2017. Ocenění převzali:

10

hhprvní místo v kategorii Odborná monografie akademických
pracovníků v roce 2017 získala
monografie dr. Majerové a kolektivu autorů,
hhv kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise akademických
pracovníků se umístil na prvním místě doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., jako zahraniční
spoluautor článku byl dr. Bucki,
hhna druhém místě v kategorii
Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků se umístil autor Ing. Tomáš
Heryán, Ph.D. se zahraničním
spoluautorem dr. Tzeremes
Panayiotis,
hhtřetí místo získali v kategorii
Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků autorky doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. a Ing. Šárka
Sobotovičová, Ph.D.

Oceněni získali také studenti
doktorského studia a to v kategorii Příspěvek ve vědeckém
časopise. Na prvním místě se
umístila Ing. Markéta Šeligová
a druhé místo získal Ing. Tomáš
Pražák.

záštitou rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji,
Ph.D., primátora města Karviné
Ing. Jana Wolfa a generální ředitelky lázní Darkov, a. s. Ing. Pavlíny Filipi. Mezinárodní konference se zúčastnili hosté z České
republiky, Polska a ze Slovenska
jak z akademické sféry, tak i řad
odborné veřejnosti. Konferenci
zahájil děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, zdravici přednesla prof. PhDr. Irena
Korbelářová, Dr. za Slezskou
univerzitu v Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou
fakultu
v Opavě a za Lázně Darkov, a.s.
Lenka Krotká. Plenární zasedání
zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s příspěvkem na téma Podíl
lázeňství na celkové produkci
cestovního ruchu v turistickém
regionu Severní Moravy a Slezska. Poté vystoupili prof. dr hab.
Andrzej Rapacz z Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
s tématem Changes in The Offer
Structure of Lower Silesian In
Spa Enterprises, prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.z Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomické fakulty s příspěvkem
na téma The Impact of Globalization on The Slovak Hotel Industry, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. z Vysoké školy hotelové v Praze 8,
spol. s r.o. s příspěvkem Vybrané
výzkumné záměry v cestovním
ruchu a hotelnictví a Ing. Mar-

Informácie - podceňovaná hodnota.

V druhé části plenárních přednášek byly prezentovány Moderní gastronomické technologie Ing. Petrem Lošákem z firmy
MONTYCON gastro, s. r. o.,
dale Aktuálne trendy dopytu
v cestovnom ruchu z celosvětového hľadiska s příspěvkem
doc. RNDr. Pavlom Plesníkom,
PhD. ze Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě a téma Eventy hlavní potenciál dalšího rozvoje
cestovního ruchu doc. RNDr. Jiřím Vaníčkem, CSc., z téže fakulty. Na závěr zaznělo téma
„Výstavba moderní kuchyně vyžaduje aplikaci výpočtových metod při projektování“ představené Ing. Jiřím Válkem. Plénum
moderovali doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. a Ing. Patrik Kajzar,
Ph.D.
Po přestávce na oběd probíhaly dvě odborné sekce, první
na téma Aktuální trendy v lázeňství a hotelnictví a druhá sekce pod názvem Aktuální trendy
v cestovním ruchu. Každému referujícímu účastníku konference
byl předán certifikát. Vybrané
příspěvky budou na základě doporučení recenzenta zveřejněny
v Acta academica karviniensia.
Po skončení jednání v sekcích
následoval doprovodný program konference a to prohlídka
Zámku Fryštát v Karviné. Raut
v restauraci Fryštátská Chalupa

Karviná doprovázelo vystoupení
amatérské skupiny gorolského
souboru.
Druhý den mezinárodní konference probíhal doprovodný program spojený s návštěvou vybraných míst Ostravska. Účastníci
konference měli možnost si poslechnout komentovanou prohlídku šikmého Kostela sv. Petra
z Alkantary v Karviné. Následovala prohlídka Slezskoostravského hradu, komentovaná
prohlídka Vyhlídkové věže Nové
radnice v Ostravě a poslední
navštívenou turistickou atrakcí v Ostravě bylo MINIUNI svět
miniatur, které se nachází v centru města Ostravy, vedle areálu
Výstaviště Černá louka.
Pavlína Pellešová
a Patrik Kajzar
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TÝDEN
PODNIKAVOSTI
NA OPF
Ve dnech 14. - 16. 5. 2018 se na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné uskutečnil první ročník
akce nazvané „Týden podnikavosti na OPF“. Jeho
cílem bylo vzbudit ve studentech naší fakulty, ale
také ve studentech středních škol, zájem o podnikavost. Během tří dnů ve foyer a v Malém sále
vystoupilo celkem 18 podnikavců a podnikatelů,
kteří studentům představili svůj podnikatelský
příběh a nabídli také další doprovodné aktivity.
Studenti si tak kromě zajímavých informací mohli
také zprostředkovat brigádu, stáž nebo se dohodnout na tématu pro svou bakalářku nebo diplomku. Touto akcí se organizátoři pokusili nahradit již
zastaralý a neefektivní formát kariérních dnů pořádaných na fakultě v minulosti. My můžeme jen
konstatovat, že se jim to opravdu POVEDLO.

Poslední den akce byl ve znamení představení
podpory podnikavosti v kraji a příběhů absolventů
karvinské fakulty, kteří již zdárně začali podnikat.
Svoje aktivity tak představili Impact Hub Ostrava, ale také Moravskoslezské inovační centrum
se svým startupovým akcelerátorem Greenlight.
Následně své podnikatelské začátky studentům
představili studenti a absolventi OPF. Svůj nápad
s levitujícím perem představili Marek Schwarz
s Karlem Wawreczkou, dále vystoupili Martin
Lepka, Michal Kopřiva nebo Štěpán Šmída.
Na akci se přišli podívat nejen studenti naší fakulty, ale také studenti z Gymnázia v Karviné, Havířova a Českého Těšína. Zúčastněné firmy i studenti si během akce mohli odnést velké množství
postřehů a informací, které je mohou inspirovat

Jakub Tížek

v rámci vlastní podnikavosti, která sama o sobě
nemusí přímo vést k podnikání, ale hlavně k aktivnímu přístupu při řešení každodenních problémů.
Všem zúčastněným děkujeme za pomoc při zajištění prvního ročníku „Týdne podnikavosti
na OPF“ a v dalších letech při pořádání této akce
NA VIDĚNOU!
Tomáš Pražák

PROJEKT ARCHA
VYPLOUVÁ

Program každého dne měl jiné zaměření. První
den byl věnován firmám, které mohli zájemcům
představit své nápady a produkty. Seznámili jsme
se činností Hyundai Motor Manufacturing Czech,
s.r.o., Raynet, ROBE lighting, Dustee nebo Kvados.
Vyslechli jsme si příběh Jakuba Tížka (podnikatel, školitel a mentor), který také představil svůj
program „Podnikni To!“. Pro naše studenty máme
dobrou zprávu. Od zimního semestru mají šanci
se už podruhé zapojit do tohoto programu.

Co je „Archa“? Asi název ve Vás
vyvolá dojem Archy, kterou vystavěl biblický Noe, aby přežil
potopu spolu se svou rodinou
a zvířaty. Ale co dnes, v 21. století? Název není náhodný, protože
se za ním skrývá místo, kde se
dá setkávat, cítit se dobře, místo, kde se dá najít nové přátele
a hlavně – nenudit se! S tímto
nápadem přišla společnost RESIDOMO v rámci svých CSR aktivit, a proto zřídila nejprve centrum v Ostravě, poté v Havířově
a nakonec i v Karviné.

Druhý den se nesl ve znamení představení služeb
poskytovaných při začátcích podnikání. Marketingové a finanční možnosti pomoci představili

Ostravské centrum je především zaměřeno na starší generaci a podporu aktivního trá-
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Radim Pařík

vení jejich volného
času. Naproti tomu
havířovské centrum
je otevřeno široké veřejnosti, rodinám s dětmi a prostě
všem, kdo nechtějí
nečinně sedět doma.
Komunitní centrum
Archa v Karviné je
ovšem unikát. Jedná
se o pilotní propojení akademické půdy,
podnikatelského subjektu na společensky
prospěšném projektu.
Na začátku projetu zde byla inspirace studentským bydlením,

které je provozováno současným
majitelem RESIDOMO v Londýně a propojením dosavadních
komunitních aktivit. Tím vznikl
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například Advisio, Dva Mluvčí, Raiffeisenbank,
Partners nebo KPMG. Podnikavost ve studentech
podnítil také Tomáš Buchwaldek z Patriotů MSK,
RNDr. Šárka Heryánová nebo ředitel Delta Capital
Radim Pařík. Po oba dva dny jsme měli možnost
ochutnat vyhlášené karvinské gofry a nebo si nechat připravit míchaný nápoj u stánku Baru u Zeleného Štěpána.

V rámci tohoto projektu 6 univerzitních studentů získalo
zdarma bydlení v samostatných
bytových jednotkách v domově
důchodců, kdy na oplátku každý z těchto studentů věnoval 30
hodin měsíčně činnosti v rámci
tohoto domova, kdy se jednalo
např. o pořádání zábavných aktivit pro seniory, sledování sportovních zápasů, výuku na moderních IT technologií atd.
Samotný projekt komunitního
centra a mezigeneračního bydlení v Karviné je zajišťován Komunitním centrem Archa, pobočný spolek Spolku PORTAVITA
(v nejbližší době pouze Komunitní centrum Archa, z.s.), který je
podporován Nadačním Fondem
RESIDOMO. Vzniká tak jedinečná možnost zapojení studentů
do chodu komunitních center
ve formě „lektorských“ činností
v rozsahu 1 akce /1student/ týdně v Karviné. Silnou stránkou
je získání finanční podpory bydlení pro studenty v rámci mezigeneračního bydlení. Vybraní
studenti, kteří se budou aktivně zapojovat do aktivizačního
programu pro seniory v komunitním centru v Karviné, mají
možnost získat zdarma ubytování v domě, kde bude komunitní centrum fungovat. Jedná se
o samostatně vybavené bytové
jednotky o velikosti 2+1. Jedna
bytová jednotka bude sloužit
pro dva studenty. Nadšenkyní
a hlavní studentskou tváří projektu se stala Petra Krejčí, která
osobně zkolaudovala přichysta-
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ZAMĚŘENO NA STUDENTY

nápad nejen propojit generace,
ale také sdílet prostor. Projekt
mezigeneračního bydlení je velmi inovativního charakteru, kdy
obdobný projekt v České republice prozatím nebyl realizován.
Jako inspirace lze použít mezigenerační bydlení, které bylo
otevřeno v roce 2013 v nizozemském domově důchodců (Humanities Deventer).

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH STUDIJNÍCH
VÝSLEDKŮ
V letním semestru proběhlo tradiční vyhodnocení
studentů s nejlepšími studijními výsledky za dobu
jejich studia na fakultě v bakalářském a navazujícím magisterském studiu.
Nejlepším studentem bakalářského studia se
stala Veronika Novotná, studentka oboru Hotelnictví se studijním průměrem 1,15 a nejlepším
studentem v navazujícím magisterském studiu
se stal Ondřej Týn, student oboru Manažerská
informatika se studijním průměrem 1,09. Studenti získali odměnu ve výši 20 tisíc korun.

ný byt a podělila
se o své dojmy
z projektu.
V současné době
bylo
ukončeno
první výběrové
řízení a Denisa
Vajdová a Pavla
Pokorná budou
prvními spolupracovnicemi
centra. Do plného provozu se
děvčata vrhnou v září 2018.
Nedílnou součástí projektu je
zajištění odborné praxe pro studenty studijního oboru Sociální
management v komunitním centru provozovaném společností RESIDOMO, s.r.o. především
v Karviné. Spolupráce studentů
na řízení projektů na aktivizační činnosti se seniory v přímé
vazbě na předměty programu
Sociální management, oblast
mezigenerační spolupráce v neziskovém sektoru, řízení nestátních neziskových organizací,
sociální služby a společenská
odpovědnost firem. Při úspěšné
realizaci a správné propagaci
(kterou zajistí odborní zaměstnanci ze společnosti RESIDOMO,
s.r.o.) takto neobvyklého projek-
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OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ
BAKALÁŘKY A DIPLOMKY
tu je možné velmi pozitivně posílit image obou společností, a to
nejen na celorepublikové úrovni.
Ještě váháte? Zkuste si zvolit obor
Sociální management a můžete
vyplout ns Arše s námi!
Tímto chci poděkovat realizačnímu týmu OPF za podporu při
sestavování podkladů pro projekt i jeho propagaci (prof. Stavárek, doc. Tvrdoň, Ing. Šromková,
Ing. Palová, Dr. Vymětal) a Kateřině Piechowicz a jejímu týmu
ze společnosti RESIDOMO za její
nasazení při realizaci projektu.
Jarmila Šebestová
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Každoročně jsou také vyhlašováni autoři nejlepších bakalářských a diplomových prací předložených ke státnicím
v jarním termínu. Studentské práce jsou vyhodnocovány
v rámci jednotlivých studijních oborů komisí v čele s garantem daného studijního oboru. Vyhlášení nejlepších
prací probíhá na slavnostní promoci absolventů a vítězi
obdrží hodnotné ceny z rukou děkana.

CENU DĚ

KANA

za nejlep
š

í diplomo
vou prác
i
Na tém

a:

Hodnote

v Karvi

nie efektí

né 8. čer

vna 201

8

vnosti in

vestície

prof. Ing

. Danie

l Stavár
ek, Ph.D.
děkan

V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018 BYLY OCENĚNY TYTO PRÁCE:
OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

»» Jakub Wita /Bankovnictví/
»» Martin Czyž /Veřejná ekonomika a správa/
»» Petra Kišková /Sociální management/
»» Veronika Borovcová /Hotelnictví/
»» Barbora Budinská /Marketing a management/
»» Jan Stuchlík /Manažerská informatika/
»» Andrea Kurzoková /Účetnictví a daně/
»» Denisa Stepaňuková /Podniková ekonomika a management, specializace Ekonomika
cestovního ruchu/

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

»» Bc. David Papáček /Bankovnictví/
»» Bc. Michaela Volfová /Veřejné ekonomika a správa/
»» Bc. Renáta Kosová /Podniková ekonomika a management, specializace
Účetnicví a daně/
»» Bc. Zuzana Chovanová /Podniková
ekonomika a management, specializace Podnikání/
»» Bc. David Pala, MBA /Podniková ekonomika a management, specializace
Marketing a obchod/
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S příchodem jara jsme se na fakultě rozhodli vyzkoušet tzv. básnické střevo našich studentů. Určitě mnozí z vás ví, že 21. března se slaví „Světový
den poezie“. Ideální den pro vyhlášení soutěže
o co nejoriginálnější báseň s využitím slov „SYLABUS, TEMATIKON, ZKOUŠKA, OPF a JARO“.
Do soutěže poslalo své příspěvky celkem šest autorů z řad studentů. Výherce byl vybrán hlasováním na fakultním Facebooku. Tím nejúspěšnějším
se stal s počtem 80 lajků Daniel Kvíčala, student
2. ročníku navazujícího magisterského studia
v oboru Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod.
No, a protože se
nám líbila ještě
jedna báseň našeho absolventa.
Rozhodli jsme se
udělit ceny hned
dvě.
Druhou
cenu tak získal
Jan Jonšta, absolvent fakulty. Oba
výherci
získali
fakultní
trička
a Dan Kvíčala
ještě navíc poukázku na nákup
sportovního vybavení v hodnotě
500 Kč. Gratulujeme!

JAK JSEM ZAČAL
STUDOVAT NA OPEÉFCE
Když jsem se seznámil se svou ženou, tak jsem zároveň poznal řadu jejich kamarádů. Všichni se točí
kolem vysokých škol, ať už je to Slezská univerzita nebo Ostravská univerzita. Vloni v létě jsem si
tedy řekl, že bych si vyzkoušel studium na vysoké
škole a snad ji i dodělal . V práci mi to bude k prospěchu. Výběr školy byl jednoduchý. Karvinskou
fakultu mám v místě bydliště, maturitu jsem udě-

16

QUO VADIS, STUDENTE?

autor: Daniel Kvíčala

Zdá se to jak denní snění,
jako slunce při zatmění,
zázrak jako z ledu květ,
že na OPF jsem již 5 let.
Přitom začátek byl vskutku svízel,
a rum z lahve kvapíkem mizel,
cesta dolů totiž přišla příkrá,
když mě pan Ježek vyrazil z mikra.
Zapomněl jsem nastavit ouška,
a nepochytil, o čem bude zkouška,
párty sláva, polní tráva,
vyrazili mě i z práva.
Náhle na mě skočila tréma,
tematikon po mě chtěl téma,
o čem bude vaše práce,
ptá se rázně, ptá se krátce.
Neklidné já měl jsem spaní,
přišel čtvrtý pokus z daní,
jak odepsat z nákladů fáro,
naučili mě to na jaro.
Snad přízeň ke mě zachová,
paní doktorka Blechová.
Nyní zkoumám sylabus,
udiven co na mě čeká,
HDP, alfa, cosinus,
potu nejspíš bude řeka.
Ó stošedesát pět dva štýry,
stalo se mým jménem krycím,
s nímž nyní jak plachý lyrik,
kráčím přes trny ke státnicím.

lal na obchodní akademii a navíc obory, které tato
fakulta zájemcům o studium nabízí, se k mé práci
přesně hodí.
Několik let pracuji v odpadech. Ve firmě jsem začal jako řidič, tady jsem získal praktické zkušenosti s provozem firmy, udělal si všechny možné
řidičáky. Po nějaké době se naskytla možnost řídit
provoz pracoviště. Takže vysoké škola byla jasná
volba.
Když jsem se poprvé kouknul na otázky k přijímačkám, tak jsem si řekl cože? Vždyť to jsou
věci, které si už ze střední školy nepamatuju… Ale
po pár dnech přípravy jsem začal být v obraze.
V záři se přijímačky povedly a šel jsem k zápisu.
Znova!!! Hned po střední jsem na fakultu nastoupil poprvé, ale jako dvacetiletý kluk jsem měl jiné
zájmy a fakultu jsem po pár měsících opustil. Teď
už vím, že to byla hloupost. Skloubit práci, učení
a rodinu … hmm, bude to sranda.
První tutoriál byl na konci záři. Dva dny ve škole
a řeknete si „Vážně ti to stojí za to?“ Ale ano, když
nastoupíte do kombinovaného studia, tak už to asi
berete jinak, než jako čerstvý absolvent ve dvaceti.
Zimní semestr utekl tak rychle, že než jsem se stačil
rozkoukat, už jsem dělal zápočtové testy a zkoušky. Jednoduché to tedy opravdu nebylo, protože
kromě práce a rodiny najednou chodíte do školy
a do toho se ještě musíte učit na zkoušky. Ale pokud
chcete jít dál tak vám nic jiného nezbývá. Prostě
si stáhnete skripta, otevřete poznámky a začnete
se učit. Tak jsem se do toho dal i já. V lednu jsem
měl všechny zkoušky hotové a zimní semestr byl

PROČ ZROVNA
OPEÉFKA?
OPéeFku jsem si vybral kvůli možnosti získávat
praxi a zkušenosti z praxe při studiu. Již od druhého ročníku na střední škole jsem věděl, že
v oboru rozhodně pokračovat nebudu. Studoval
jsem Střední průmyslovou školu, přesněji elektrotechniku. Tento obor mě velice nebavil a začínal
jsem se zajímat o marketing, obchod a vše okolo
podnikání. Postupem času jsem došel i do bodu,
kdy jsem chtěl se střední školou skončit, ale díky
rodině a okolí jsem to neudělal
a nějak tu maturitu zvládnul.

u.cz
virtuniv.sl

Měl jsem hlavně
motivaci OPéeFku, díky které jsem se

červen 2018
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OCENĚNÍ NEJLEPŠÍHO
BÁSNÍKA FAKULTY

za mnou. Řeknu Vám,
jakmile zdoláte první
zkoušku, řeknete si,
vždyť to jde a uděláte
další a další, potom
vás to nakopne ještě
více a už jste součástí studijního kolotoče.
Právě probíhá letní semestr a kolotoč
s učením je tady zas.
Ale co, ještě dva roky
a mám titul bakaláře
v kapse :-)
Jak jsem zjistil už před
nástupem do školní lavice, studium
na karvinské fakultě
není jen o učení. Fakulta za rok pořádá spoustu zajímavých akcí
(go.slu.cz/kalendar), které je fajn navštívit… Poslední takovou akcí byl například běh s děkanem.
Jako student jsem skončil druhý a titul „Nejrychlejší student“ mi utekl o kousek. Další super akcí
je fakultní ples nebo
dárcovství krve
s Opéefkou. Takže
rozhýbat mozkové
závity se dá i 13 let
od maturity a ještě
se při studiu kulturně a společensky
pobavíte.

go.slu.cz /k
alendar

Tomáš Přeček,
student oboru Veřejná ekonomika a správa
mohl naučit to,
co v životě chci
opravdu
dělat
a studovat. Přijímačky
jsem
zvládl, i když
jsem neměl základy v daných
předmětech.
Hodně mi pomohla
virtu-

ální univerzita, kde jsem se

na přijímačky
připravoval.
Na univerzitu
jsem přišel a neznal jsem v podstatě vůbec nikoho, ale díky mé přátelské povaze
a dobrému kolektivu jsem se seznámil rychle. Poté
přišel nábor do Business Gate, kde jsem konečně
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Díky Business Gatu jsem opět poznal spoustu nových přátel, ale hlavně mě bavilo zadání a celková
atmosféra, která zde panuje. Proto jsem si Business Gate zapsal jako céčkový předmět oba semestry v prváku.

Velice se těším na druhák, jelikož v letním semestru jedu
díky univerzitě na Erasmus
do Turecka (univerzita v Çanakkale). Nelituji toho, že jsem si jako vysokou školu
vybral zrovna OPéeFku a nedal přednost soukromým školám. Takto ušetřím a můžu si více užít
vysokoškolský život, například i za rok v Turecku.
Ondřej Richter
student specializace Marketing a obchod

ZACÍLENO NA ZÁKLADNÍ
A STŘEDNÍ ŠKOLY
NÁVŠTĚVA
ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Na počátku dubna nás navštívili
žáci 2. třídy z Mendelovy základní školy v Karviné v doprovodu
paní učitelky. Připravili jsme si
pro ně bohatý program na celé
dopoledne. Hned na úvod jsme je
provedli po fakultě. Ukázali jsme
jim i „tajné“ chodby a schodiště.
Zalíbilo se jim také ve velkém
sále, kde z balkonu sledovali své
starší „spolužáky“ potící se při
testu z kvantitativních metod
čili jinak řečeno z matematiky. V malém sále je doc. Michal
Tvrdoň seznámil s tím, co je to
vlastně vysoká škola, kdo stojí
v jejím čele, co se na ní učí, jak
probíhá výuka a zkoušky. Na závěr si žáci mohli vyzkoušet, že
mluvit do mikrofonu před publikem není až tak jednoduché.
Po svačince byl pro ně nachystaný vědomostní kvíz a soutěž
ve skládání puzzle samozřejmě,
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SPOLUPRÁCE
S GYMNÁZIEM
S POLSKÝM
JAZYKEM
VYUČOVACÍM
V ČESKÉM
TĚŠÍNĚ
Od ledna 2018 probíhal na těšínském Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím projekt Šablony
v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání /OP
VVV/2017 Aktivita: Tandemová
výuka, které se vždy účastní učitel z dané organizace a odborník
z praxe.
Do projektu byla zapojena také
Krystyna Heinz z katedry cestovního ruchu a volnočasových
aktivit. Na seminářích pro studenty 4. ročníků gymnázia spolupracovala s Irenou Orszulik
(vyučující semináře Efektivní
komunikace). Poslední seminář
programu se uskutečnil 18. dub-

na, kdy studenti prezentovali své
projekty připravované v týmech.
Projekty se týkaly zdokonalení
různých oblastí školního i mimoškolního života. Prezentace
projektů byly hodnoceny porotou, která z nich vybírala ty
nejlepší a zároveň je doporučila zástupcům vedení gymnázia
k realizaci. Řešitelé nejúspěšnějšího projektu obdrželi upomínkové předměty z karvinské
fakulty.
Krystyna Heinz

DALŠÍ ROČNÍK
STŘEDOŠKOLSKÉ
SOUTĚŽE
Z OBLASTI
FINANCÍ ZNÁ
SVÉ VÍTĚZE

kou národní bankou a Magistrátem města Karviná soutěž
finanční gramotnosti pro studenty středních škol. Ze 104 zaslaných esejí na téma „Kryptoměny a finanční gramotnost: jak
to jde dohromady“ vyhodnotila
porota jako nejlepší práci Jakuba
Zimy z Gymnázia v Broumově.
Cenu za druhé místo získala Linda Furmánková z Hotelové školy
Vincence Priessnitze a Obchodní
akademie v Jeseníku a na třetím
místě se umístil Pavel Cieslar
z Třinecké obchodní akademie
v Třinci.
Vyhodnocení esejí probíhalo
ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací.
V komisi zasedli dva zástupci SU
OPF a ČNB a jeden zástupce Statutárního města Karviná.

Již po desáté uspořádala katedra
financí a účetnictví Obchodně
podnikatelské fakulty Slezské
univerzity ve spolupráci s Čes-

že s motivem naší fakulty. Závěrečnou tečkou byla ukázka talárů, a protože by se žáci v talárech
ztratili, vyzkoušeli si alespoň čepice. Bylo to suprové dopoledne
a doufáme, že ne poslední.
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mohl dělat to, co mě baví. Jelikož
první ročník vysoké školy je spíše
všeobecný základ, moc mě učení nebavilo. Možná i kvůli faktu, že jsem předměty studoval
poprvé v životě a musel se učit více, než ostatní.
Ale vše se dá zvládnout, když člověk opravdu chce.

červen 2018

červen 2018

Autory vítězných prací ocenili a finanční odměnu předali
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné děkan fakulty
Daniel Stavárek, člen bankovní
rady ČNB Tomáš Nidetzký a ředitel pobočky ČNB v Ostravě Ilja
Skaunic.

Předání cen bylo součástí semináře “Kryptoměny: nová finanční revoluce?”, na kterém vystoupili člen Bankovní rady České
národní banky Tomáš Nidetzký
a hlavní ekonom společnosti
X-Trade Brokers Jaroslav Brychta.

Tomáš Nidetzký

DESIGN THINKING U STŘEDOŠKOLÁKŮ BODUJE
V době, kdy se univerzity v celé
České republice potýkají s úbytkem studentů je potřeba hledat
možnosti toho, jak je zaujmout.
Mladí lidé tráví mnoho času
na svých chytrých telefonech,
kde prohlížejí Facebook, přidávají fotky na Instagram, nebo si
píšou se svými kamarády a je
náročné získat jejich pozornost.
Proto již nestačí v rámci náboru
středoškoláků přijít na střední
školy s prezentací, z níž se dozví, jaké jsou obory, které může
univerzita nabídnout, nebo významné aktivity, kterými se
může pochlubit.
Každoročně se o nábor na středních školách starají také zástupci katedry podnikové ekonomiky
a managementu spolu s nejlepšími studenty. Již po páté se vydali na střední školu, tentokrát
do Žiliny na Obchodí akademii,
kde se studentům na 2-hodinovém workshopu snaží předvést
způsob vedení seminářů některých předmětů na naší škole.
Workshop je konkrétně zaměřen
na představení metody Design
Thinking, v rámci které jsou
studenti interaktivním způsobem vtáhnutí do děje. Touto
metodou se proslavil absolvent
Stanfordské univerzity a je využívaná při zlepšování stávajících
produktů, podnikových procesů,
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INTERNACIONALIZACE OPF
STUDENTSKÁ
A UČITELSKÁ MOBILITA
V LETNÍM SEMESTRU

či vývoji nových
produktů. Během
Design Thinkingu
studenti přechází pěti etapami,
kterými jsou empatie, definování,
vytváření nápadů, prototypování
a testování.
Úlohou studentů je vytvořit pro
svého kolegu, který je v roli zákazníka, ideální peněženku dle
jeho potřeb. Nejdříve jsou tedy
v částech empatie a definování staveny potřeby a následně
jsou ve třetí části generovány
možnosti řešení definovaných
potřeb. Nakonec si peněženku
ve fázi prototypování i sami vytvoří. V každé části se studenti
něco naučí, zabaví se a aktivně
se zapojují.
Celý workshop je provázaný
množstvím tzv. aha momentů,

ze kterých si studenti odnesou
nejvíce. Studenti jsou nadšeni,
o čem svědčí i zpětná vazba, která je vždy pozitivní, což je skvělou motivací při každé práci obzvlášť s mladými lidmi.
To je další důkaz toho, že i mladá
generace se chce učit, je však potřeba dodat výukovému systému
trochu flexibility.
Veronika Braciniková

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. Na začátku
letního semestru měli zájemci o zahraniční studijní pobyty možnost zaslat přihlášku a zúčastnit
se výběrového řízení na některou z nabízených
partnerských vysokých škol v zahraničí.
Bližší informace o studijních pobytech mohli studenti získat také na workshopu pořádaném oddělením zahraničních styků. Workshop byl rozdělen
na dvě části. V té první se studenti dozvěděli praktické informace týkající se administrativní stránky výjezdu, byla jim vysvětlena celá přijímací
procedura apod. Ve druhé „neformální“ části pak
studenti získali od svých kolegů informace o jednotlivých destinacích. Rady se týkaly především
kulturních rozdílů, studijních specifik, možností
ubytování a zajímavých tipů, jaká místa v okolí
navštívit. Doufáme, že studenti získali množství
užitečných a neocenitelných informací, které využijí při svém studiu v zahraničí.
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ERASMUS JE O ZÁŽITKOCH A SKÚSENOSTIACH
KTORÉ VÁM NIKTO NIKDY NEZOBERIE
Ako opísať tak ospevovaný, každým odporúčaný,
najúspešnejší európsky študijný a výmenný program, ktorý už vyše 30 rokov mení životy a rozširuje obzory mladých ľudí dychtivých po dobrodružstve a vedomostiach? Erasmus+ nie je iba
jeden semester v školskom roku študenta, ale je to
celý samostatný život počas toho semestra v zahraničí.
Pre svoj Erasmus+ zážitok sme si spolu s Martinom
Fiedorom vybrali španielsku Cartagenu, prístavné
mesto na pobreží Stredozemného mora patriace
do provincie Murcia. Španielsko nás lákalo počasím, možnosťami vzdelávania sa a zlepšovaní svojich jazykových schopností ako v anglickom tak
i v španielskom jazyku. Zároveň, sme videli šancu
a príležitosti v cestovaní a spoznávaní španielskych miest a španielskej kultúry. Prihlásili sme
sa na oddelení zahraničných stykov, odovzdali sme naše motivačné listy spolu so životopismi
v slovenskom/českom a anglickom jazyku. Neskôr
sme boli pozvaní na výberový pohovor v anglickom jazyku, ktorým sme prešli a na koniec nás
na našej univerzite čakal prípravný kurz pred odchodom na Erasmus. Pobyt v zahraničí odbúrava
predsudky o ľuďoch a otvára myseľ. Pre každého
z nás, čo sme vycestovali do zahraničia za novými príležitosťami bol Erasmus+ odlišný, no predsa
totožný pretože si každý jeden z nás musel prejsť
tým istým. Ešte pred tým ako sme odišli, sme si
museli vybrať predmety ktoré máme záujem študovať na zahraničnej univerzite. Na Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) je možné štu-
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dovať v anglickom i španielskom jazyku. Výber
predmetov bol u nás jednoznačný, snažili sme sa
nájsť predmety vyučované v anglickom jazyku so
zameraním na naše odbory a samozrejme kurzy
španielčiny.

Pre mnohých je Erasmus+ prvý krát vycestovanie
do zahraničia, spoznávanie nepoznaných často
veľmi odlišných kultúr, čo v sebe ukrýva množstvo neopísateľných situácií, nezabudnuteľných
chvíľ strávených zo začiatku s neznámymi ľuďmi
a hromadenie neoceniteľných skúseností vďaka
ktorým sa každý jeden z nás posúva ďalej. Pred
nastúpením do semestra je nutné si vyriešiť cestu tam i naspať, ubytovanie a samozrejme sa treba vedieť aj prestravovať a nie len mama hotel sa
postará. Všetko je v Španielsku iné. Študijný program, komunikácia s učiteľmi a následné si plnenie študijných povinností. Popri študijnom živote
je tam život v komunite, ktorá je vytvorená z ľudí
ako vy sami. Jedna vec je štúdium, druhá pridaná
hodnota – multikulturalizmus. Samozrejme, všetko má svoje kladné i záporné stránky. Počas života
v zahraničí nie je vždy všetko jednoduché, no nikdy na to nie je človek sám. Erasmus + je o kamarátstvach, trvalých priateľstvách a o vytvorení si
svojej Erasmus rodiny, ktorá pobyt v cudzej krajine spríjemní a navždy zostanevo vašom srdiečku.
Vďaka Erasmu sme si zlepšili naše jazykové zdatnosti, spoznali novú kultúru a španielsky spôsob
života. Našli sme si priateľov na celý život a celý
pobyt v zahraničí nás naučil k ešte väčšej samostatnosti, zodpovednosti a schopnosti vychádzať
s rôznymi ľuďmi. Počas semestra sme mali príležitosti, čas a priestor ktoré sme využili na cestovanie a navštívili sme španielske mestá ako Valencia, Malaga, Córdoba, Granada, Sevilla, Madrid no
i nie španielsky Gibraltár, alebo sme išli do Afriky,
konkrétne do Maroka. Samozrejme, Erasmus nie
je len o cestovaní, zabávaní sa a nič nerobení, ale
aj o plnení študijných povinností. Je nutné splniť
určitý počet kreditov, ktoré musíme priniesť zo
sebou domov a samozrejme treba spraviť skúšky
na našej domácej univerzite. Niekedy je to veľmi
náročné, ale ako sa hovorí, kto sa bojí nech nejde
do lesa. V živote nikdy nič zadarmo nedostaneš.
Stačí trošku motivácie a odvahy, mať vôľu vzrušujúco žiť, študovať a objavovať nové príležitosti.
Na koniec, by som povzbudila každého, aby išiel
na Erasmus + a využil tak šancu skúsiť niečo iné
a nové. Je to o zážitkoch a skúsenostiach ktoré vám
nikto nikdy nezoberie! Urobiť krok do neznáma
a vystúpiť z monotónneho života, pretože vtedy
v sebe dokážeme objaviť rozmery o ktorých sme
ani netušili. Nikdy totiž nevieme ako niečo nové
dokáže ovplyvniť naše životy a kde sa v živote
ocitneme. Nezáleží do akej krajiny sa človek rozhodne ísť študovať, len sa netreba nechať odradiť.

STUDIUM V USA
Po Petře Topolčanové jsem se stala druhým studentem OPF, který se zúčastnil studijního pobytu na University of Nebraska at Kearney (UNK).
Chtěla bych touto formou v první řadě poděkovat
OPF za tuto jedinečnou příležitost. Mé poděkování
patří též Petře, která mi před výjezdem poskytla
cenné informace o tom, jak to na univerzitě chodí. Do Nebrasky jsem odlétala už 2. ledna, takže
Silvestr jsem si tento rok moc neužila… To mi ale
rozhodně nevadilo, protože jsem věděla, že mě
čeká možná nejzáživnější semestr za celou dobu
mého studia. Ihned po příjezdu do univerzitního
kampusu o nás, jako zahraniční studenty, bylo
bezvadně postaráno oddělením zahraničních styků a studenty, které pro toto oddělení „dobrovolničili“ nebo pracovali. První týden probíhá pro nové
zahraniční studenty orientační „školení“, v rámci
kterého se vyřizují nutné formality, koná se prohlídka celého kampusu a jsou rovněž organizovány „shopping tripy“ do místního supermarketu,
aby si studenti mohli nakoupit nejnutnější vybavení pro svůj pokoj na koleji – jako třeba peřiny a povlečení. Tyto tripy jsou nutné z toho důvodu, že
v Kearney neexistuje veřejná doprava
a nejbližší supermarket, ve kterém
seženete
úplně
všechno, se nachází asi 3 km daleko.
To není zase taková
dálka, ale jít to pěšky v -20 °C s plnými
taškami není zase
tak příjemná představa. Vedení UNK
si bylo vědomé, že
doprava je pro zahraniční studenty
ii Kolo jsem si pronajala
problém, a tak běod UNK na celý semestr asi
hem semestru uniza 25 dolarů. V pozadí jeřáb
kanadský.

Once Erasmus, always Erasmus...
Martina Majchútová,
studentka specializace Marketing a obchod

ii Zahradnické práce v centru Joshua, Denver
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V letním semestru jsme měli možnost potkávat
na půdě naší fakulty celkem 11 zahraničních studentů z Portugalska a Turecka, kteří u nás studovali v rámci programu Erasmus+. Studenti se zapojili do nejrůznějších aktivit, které jsme pro ně
zorganizovali. Velmi se jim například líbilo přiblížení našich velikonočních zvyků a tradic. Na večírku s touto tématikou tak měli možnost ochutnat
velikonoční speciality a zazpívat si koledy. Pánové
velmi ocenili možnost beztrestně „vyšlehat“ své
spolužačky. Pro studenty byla také zorganizována
exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích. Prošli
se celým provozem a seznámili se detailně s procesem výroby piva. Ovšem největší úspěch mělo
finále prohlídky, kdy měli možnost tento nápoj
ochutnat a současně jim byly prezentovány různé
typy čepování tohoto lahodného moku.

Jak už jsem nastínila, počasí v Nebrasce bylo tak
trochu bláznivé. V lednu panovaly takové mrazy,
které jsem snad ještě nezažila. Jeden den jsme měli
dokonce „snow day“, takže jsme nemuseli do školy,
naštěstí menza ale zůstala otevřená! Univerzita
má celkem dvě menzy, které poskytují snídaně,
obědy a večeře formou švédských stolů a bufetů.
Součástí je i nacho bar; asijský koutek, kde vám
připraví nudle, na které si můžete sami vybrat ingredience; nebo sendvič bar na způsob Subwaye.
Studium mi nepřišlo nijak náročné, snad jen časově. I když jsem si zapsala jen čtyři předměty,
výuka probíhala až 3krát týdně a od některých
učitelů byla požadována 100% účast. Samozřejmě
hodně záleží, jaký předmět si zapíšete. Vzhledem
k tomu, že z mého oboru (Hotelnictví) UNK snad
kromě cizích jazyků žádné předměty nenabízela,
měla jsem ve výběru absolutní volnost. A že bylo
z čeho vybírat! Kdybych si zapsala jógu, foukání
skla, kresbu a zumbu, asi bych měla podstatně víc
volného času a daleko míň povinností. Nakonec
jsem si vybrala pokročilou němčinu a španělštinu, světovou geografii a základy mluvení na veřejnosti. Musím říct, že na učitele jsem měla opravdu
štěstí, a i když jsem je někdy v duchu proklínala pro velké množství domácích úkolů, dali mi
spoustu rad do života.
Koncem března jsme měli jarní prázdniny, tj.
celý týden volno. Nejdřív jsem si myslela, že během nich konečně dopíšu svoji bakalářskou práci, ale nakonec jsem si to rozmyslela. Bakalářka
ještě chvilku počká, a do USA už se zase jen tak
nepodívám. Část jarních prázdnin jsem tedy strávila v Denveru ve státě Colorado a část potom
v Monterrey v Mexiku, kam jsem se rozhodla letět navštívit mou mexickou kamarádku, se kterou
jsem se seznámila během mého prvního pobytu
ve Spojených státech. Do Denveru jsem jela spolu
s křesťanským spolkem CSF – Christian Student
Fellowship a cílem naší cesty byly hlavně dobrovolnické práce v místním centru Joshua, centru
pro nemajetné rodiny. Na škole jsem se v dubnu
též zapojila do jednodenní dobrovolnické akce „Big
Event“. Tato akce se konala po celém městě: sbíraly se odpadky, pracovalo se na zahradách, nebo se
třídilo oblečení na charitu.
Od února do dubna přes Kearney migrují statisíce
jeřábů kanadských a nabízí tak kousek za městem
neobvyklou podívanou. Jeřábi migrují z jižních
amerických států a na řece Platte v Nebrasce odpočívají a nabírají síly před svou cestou na sever do Kanady, Aljašky a na Sibiř. A jak odletěli poslední z jeřábů, pomalu nastal čas balit a letět taky!
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verzita zavedla pravidelné páteční shopping tripy,
což jsme mnozí uvítali.

Předtím mě ale čekal Finals Week, tj. týden, kdy
probíhají všechny zkoušky. Během semestru se ale
naštěstí dá nasbírat dost bodů z průběžných testů
a úkolů, takže na zkoušce už nemusí být člověk
tak nervózní.
Pobyt jsem si užila a určitě bych jela znova. A co
bych vzkázala těm studentům, co nad zahraničním studijním pobytem ještě váhají? V životě existují věci, nad kterými váhat vůbec nemusíte!
Veronika Novotná,
studijní obor Hotelnictví
ii Česká výprava v Německu.

STUDENTI OPF
ÚSPĚŠNÝMI ÚČASTNÍKY
INTENZIVNÍHO
PROGRAMU
V NĚMECKU
ii Závěrečná prezentace před komisí start-upistů a koučů
z celé Evropy, studentka OPF Adéla Chromčáková
využívá model farmy z Lega

ii Vyhráli jsme co se dalo, 4 z 5 cen jsou naše.

Ve dnech 25. února až 9. března 2018 se v německém
Wildau u Berlína konal druhý Intenzivní program
(IP) jako součást projektu Entrepreneurship and
Communication in Multicultural Teams (ECMT+).
Jde o výsledek mezinárodní spolupráce realizovaný na základě Strategického partnerství v rámci
programu Erasmus+ v letech 2016-2019. Partnery
OPF zde jsou Karelia University of Applied Sciences, Joensuu (Finsko), Technische Hochschule,
Wildau (Německo), Institut of Technology Roanne,
Jean Monnet University, Saint Etienne (Francie),
University of the West of Scotland, Paisley (Skotsko), VIVES University College, Kortrjik (Belgie)
a Politechnika Poznanska, Poznaň (Polsko). Cílem
projektu je primárně podpořit nové formy pod-

nikatelského vzdělávání v evropském kontextu.
Jeho klíčovou součástí jsou dvoutýdenní intenzivní programy, které se konají vždy jednou za rok
na vybrané partnerské univerzitě. V jejich průběhu se studenti účastní tematických workshopů
a v mezinárodních týmech připravují vlastní podnikatelské plány. Za OPF se projektu účastní Lubomír Nenička, Michal Stoklasa, Krystyna Heinz
a Martina Chýlková.
Každá ze zmíněných univerzit vyslala do Německa šest studentů, kteří se poté sami rozdělili do devíti mezinárodních týmů podle podnikatelských
nápadů, které chtěli realizovat. Za českou stranu
byla vybrána rovněž šestice studentek a studentů oborů Podniková ekonomika a management,
Manažerská informatika a Veřejná ekonomika
a správa. Do Německa je provázeli Krystyna Heinz
a Michal Stoklasa, který také jako kouč vedl jeden z mezinárodních týmů. V samotném Wildau
studenty čekala dlouhá cesta validace jejich podnikatelského záměru. K tomu jim pomohla řada
workshopů a koučování od expertů z celé Evropy,
setkání s německými podnikateli, coworkingové
prostory v Berlíně, moderní laboratoř s 3D tiskárnami apod. Díky tomuto zázemí mohli studenti

v prvním týdnu IP z původní myšlenky rozvinout
svůj podnikatelský záměr a ověřit jej na potenciálních zákaznících v Berlíně. Ve druhém týdnu
pak byli schopni svůj již prověřený záměr hlouběji rozvíjet pomocí modelu Lean Canvas, ke kterému pak sestavili podrobnou finanční a marketingovou strategii. Vyvrcholením druhého týdne
byla prezentace (pitch) všech týmů před komisí
složenou z německých stat-upistů a koučů z celé
Evropy. Většina týmů využila nabízené příležitosti na maximum a připravili si třeba prototyp farmy z Lega, speciální týmová trička z 3D tiskárny,
nebo funkční prototyp vyvíjené Android aplikace.
Tak jako v prvním IP v roce 2017 ve Finském Joensuu čeští studenti z OPF zářili, vyhráli většinu
cen a byli tahouny svých týmů, tak i v tomto roce
se jim povedlo vyhrát, co se dalo. Ať již se jedná
o suverénní výhru českého nápadu Local Stories,
volbu českých studentů za hlavní prezentující,
nebo třeba fakt, že čeští studenti byli ve většině
týmech leadry (Martin Czyž si dokonce vysloužil
titul „marketing guru“).
Lubomír Nenička
a Michal Stoklasa
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Patrik Kajzar se se svými kolegy Elenou Mielcovou, Radomírem Perzinou a čtyřmi vybranými
studenty oboru Hotelnictví, specializace Ekonomika cestovního ruchu zúčastnili ve dnech
9. – 13. dubna 2018 „10th International Week“ v Szegedu, Maďarsko. International Week pořádala University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration. Patrik Kajzar vedl mini kurz
„Tourism, Spa, Geography of Tourism“, a jeho kolegové vedli mini kurz „Game Theory and Economic Decision“ a „Introduction to Object Oriented
Programming“.
Studenti absolvovali 4 předměty v anglickém jazyce, tzv. mini kurzy. Kromě výše zmíněných
kurzů byly na výběr také kurzy „Strategic Management“, „International Marketing“, „Learning
without Stress“ atd., které vedli vyučující z Polska,
Srbska, Maďarska, Rumunska, Kanady, Německa,
Francie aj. Mini kurzy byly zakončené buď písemným testem, prezentací nebo skupinovou diskusí. Po úspěšném ukončení těchto kurzů, obdrželi
všichni zúčastnění certifikáty.
Zájemci se mohli zúčastnit také dvou speciálních
workshopů, a to „Erasmus+ Workshop“ a „Gamification Workshop“. Součástí programu byl také bohatý společenský program pro všechny zúčastněné. Nechyběla ani prohlídka města Szegedu, které
je třetím největším v jihovýchodní části Maďarska. Leží na soutoku řek Tisy a Mureș. V Szegedu
se po velké povodni řeky Tisy v roce 1879, mnoho
památek nedochovalo, ale pěstování papriky sladké i pálivé je tu raritou od 16. století. Turisty zde
také láká nejvíce slunečných hodin z celého Maďarska, udává se až přes 2 100h. Mezi zajímavé pa-
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mátky Szegedu patří např. Votivní kostel, Věž sv.
Dimitrije, Vodní věž, nebo Muzeum Pick Salámu
a Papriky. Na cestě do Szegedu zájemci také navštívili hlavní město Maďarska Budapešť, kde si
prohlédli vybrané památky města.

Janusz Karpeta

Patrik Kajzar

NÁVŠTĚVA UNIVERZITY
VE ŠPANĚLSKU
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10TH INTERNATIONAL
WEEK NA UNIVERZITĚ
V SZEGEDU

volně navázala výuka všech přítomných vysokoškolských pedagogů v rámci programu International Teaching Staff Week. Mé vystoupení se týkalo
představení základních pilířů firemní komunikace a představení českých značek v mezinárodním
kontextu a součástí byla i ukázka studie zaměřené na faktory, které ovlivňují zákazníka při koupi vybraných produktů v České republice. V rámci rozšíření spolupráce s jinými univerzitami či
navazování kontaktů se studenty proběhla akce
Erasmus Coffee, které se zúčastnili všichni zástupci přítomných univerzit. Součástí programu
byla i návštěva jedné z nejstarších knihoven, kde
jsou uchovávány tituly, na které je univerzita právem pyšná. V rámci letošního výročí, Salamancu
navštívil osobně také španělský král Filip. Španělé
jsou na své krásné historické město spojené s univerzitním vzděláváním velmi hrdí a přislíbili další
spolupráci.

KONFERENCE
V TURECKÉM
ÇANAKKALE
Ve dnech 3. – 5. května 2018 proběhla mezinárodní konference 7th International Conference on
Business Administration v tureckém Çanakkale,
kterou naše fakulta spolupořádá. OpéeFku zastupovala delegace osmi účastníků, konkrétně Daniel
Stavárek, Roman Šperka, Michal Tvrdoň, Martin
Klepek, Radim Dolák, Martina Chýlková a dva
doktorandi - Tomáš Pražák a Petra Chmielová.

Chtěl bych se krátce s Vámi podělit o své zážitky
z mého pobytu na univerzitě v Salamance ve Španělsku. Jak je známo tento rok slaví univerzita své
osmisté výročí založení a řadí se tak po univerzitě v Boloni, Paříži, Oxfordu a Cambridge mezi
nejstarší univerzity na světě. Program, který univerzita připravila, byl opravdu velkolepý. Vše začalo v pondělí 16. dubna slavnostním zahájením
Symposia, které se soustředilo na inovace ve výuce. Poté vystoupili účastníci z různých univerzit z Německa, Polska, Španělska, Finska a Irska
a představili své náměty na inovaci ve výuce
v různých oborech a specializacích. Následně již

Po dlouhé a náročné 18-ti hodinové cestě nás v hotelu Dardanos Yerleskesi & Resort Otel uvítala
doktorka Güneş Topçu, která se o nás také po dobu
našeho pobytu v Çanakkale starala. Jakmile jsme
se ubytovali, přemístili jsme se na společnou večeři, kde na nás již čekali členové hostitelské univerzity. Turci jsou známí svou pohostinností, což
jsme během konference nejednou okusili a troufám si říct, že každý z nás si přivezl jako nechtěný
suvenýr nějaké to kilo váhy navíc – po pětichodových obědech a večeřích není divu.
Ráno po snídani jsme se všichni společně odebrali
na zahájení konference, kde mimo jiné vystoupil
také náš děkan Daniel Stavárek. Během dne probíhaly konferenční sekce, přičemž příspěvky byly
zaměřeny na široké spektrum okruhů, jako jsou
například finance, marketing, obchod, management, účetnictví, cestovní ruch a další.
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Na programu bylo také jednání o další spolupráci s Çanakkale Onsekiz Mart University, která
trvá již 20 let a během ní do Çanakkale vyjelo
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Cesta do Çanakkale ale pro karvinskou fakultu
nebyla výhradně pracovní. Za odměnu po všech
prezentacích byly uspořádány výlety s možností výběru - návštěva nejslavnějšího starověkého
města Troji nebo válečný památník The Çanakkale Martyrs‘ Memorial. Pro všechny účastníky
byla uspořádána okružní plavba lodí okolo města Çanakkale. V neposlední řadě, díky úžasnému
ubytování s výhledem na pláž a moře, jsme samozřejmě nezaháleli a využili možnosti koupání se
v moři. 

135 studentů a 78 pedagogů naší fakulty. V Karviné jsme hostili celkem 188 studentů a 62 pedagogů z Çanakkale. Na univerzitě jsme se setkali se
studenty, kteří u nás již byli na Erasmu a také se
studenty, kteří na Erasmus na OPéeFku přijedou
na zimní semestr AR 2018/2019.
Jako začínající doktorandka jsem velmi ráda
za možnost účasti na této konferenci, kde jsem
mohla prolomit jazykovou bariéru, prohloubit si
konverzační schopnosti a odbornou terminologii
v anglickém jazyce a v neposlední řadě načerpat
inspiraci do budoucna a poznat novou kulturu.
Petra Chmielová

Z ČINNOSTI CENTRA BUSINESS
GATE

V polovině ledna nastal velký
den pro jednotlivé týmy, kdy
se všichni zadavatelé dostavili
a vyslechli si jejich prezentace.
Všechny týmy během dne dělaly
poslední úpravy a ladily celkové vystupování. Finální setkání
otevřel prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan fakulty za přítomnosti Ing. Lukáše Raszyka,
náměstka primátora města Karviná. Poté se studenti se svými
zadavateli odebrali do zasedacích místností, kde jim předsta-

vili svá řešení.
Řešitelské týmy sklidily velké
uznání a předčily očekávání
svých zadavatelů. Studentským
týmům se podařilo navázat pokračující spolupráci s jednotlivými firmami a případné odkoupení jejich nápadu je ve fázi
jednání.
Nadšení z proběhlých výstupů
studentů neskrýval ani Ing. Dalibor Šimek; jeden ze zakladatelů

Business Gate: „Tento ročník se
opět neuvěřitelně vydařil, studenti byli zapálení, projekty dotáhnuté a zadavatelé nadšeni.
Doufáme, že se nám do budoucna podaří pokračovat v tradici
kvalitně odvedené práce, spokojených zadavatelů a šikovných
studentů nabírajících další zkušenosti. Děláme práci, ve které
vidíme smysl a snažíme se ji stále posouvat dál.“
Veronika Braciníková

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NA SU OPF
Multifunkční centrum Business
Gate, které vzniklo téměř před
dvěma lety v Karviné 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 karvinská
fakulta snaží o propojení akademické teorie s podnikatelskou
praxí, kdy studenti mají možnost
se v rámci programu Business
Gate Academy aktivně podílet
na řešení podnikatelských zadání. Pro podnikatele tak vzniká
prostor, jak zadat k řešení konkrétní problém, na který nezbývá v běžném provozu čas ani
volné kapacity.
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TRADICE I INOVACE VE STUDIU
A ORGANIZACI
Realizace podnikatelského záměru probíhá během semestru
a je zakončena finální prezentací před zadavateli. Po finální
prezentaci se zadavatelské firmy
mohou dohodnout se studenty
na implementaci navrženého
řešení nebo případně na dalším
způsobu spolupráce.
Business Gate Academy aktuálně finalizoval svůj čtvrtý ročník, během něhož se studenti
měli možnost podílet na tvorbě

moderní marketingové online
komunikace nebo tvorbě strategických plánů pro reálné firmy.
Již tradičně si studenti nejdříve
prošli analytickou částí, identifikovali problémy a nedostatky,
nadesignovali postup řešení. To
vše samozřejmě za pomoci a dohledu svého zadavatele. A svoje
konečné konkrétní návrhy řešení představili na finální prezentaci před zástupci jednotlivých
firem.

Univerzita třetího věku (U3V) již tradičně svým posluchačům v letním semestru nabídla pestrou škálu zajímavých přednáškových cyklů z různých
vzdělávacích oblastí.
Zájemci z řad seniorů přivítali s nadšením cyklus přednášek Slavní tvůrci
a jejich díla v proměnách evropských
ději, které pro ně připravil oblíbený vyučující Mgr. Lubomír Nenička,
Ph.D. Rovněž se podařilo ve spolupráci
s Mgr. Jiřinou Hosákovou, Ph.D. z Fakulty veřejných politik SU Opava s velkým úspěchem realizovat přednášky na téma Společnost –
etika, zdraví a duševní rovnováha.

Jako novinku ve studiu U3V připravila fakulta pro
zájemce z řad dříve narozených studentů 1. část
uceleného dvouletého rámcového programu Vy-

29

červen 2018

červen 2018
ii V učebnách i mimo ně panuje mezi posluchači U3V přátelská atmosféra a dobrá nálada.

užití informačních a komunikačních technologií
pro volnočasové aktivity seniorů.
„Stávající posluchači U3V projevují v různých
průzkumech zájmu a neformálních diskuzích
již dlouhodobě a pravidelně svůj zájem o to, aby
lépe zvládali práci na počítači, jako je vyhledávání
na internetu, úprava digitálních fotografií a videa,
a aby se naučili využívat užitečné funkce a aplikace chytrých telefonů a tabletů a jiné praktické
dovednosti, které jim pomohou flexibilně reagovat
na požadavky dnešního života,“ uvedla koordinátorka celoživotního vzdělávání SU OPF Mgr. Dagmar Sohrová.
Nově nabízený program se podařilo vytvořit
ve spolupráci s katedrou informatiky a matematiky a jeho garantem je Ing. Radim Dolák,
Ph.D. „S výukou posluchačů U3V již mám své zku-

šenosti. Jsou to posluchači milí, snaživí, nadšení,
se smyslem pro humor a životním nadhledem. Určitě si ze strany nás, vyučujících, zaslouží trpělivý
a individuální přístup a respekt k jejich poctivému
přístupu ke studiu,“ potvrdil Dr. Radim Dolák.
První nabízený modul měl název Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Jeho
účastníci se seznámili s možnostmi využití ICT
ve všech podstatných aspektech cestovního ruchu
od vyhledávání informací o zajímavých místech,
plánování tras, přes rezervaci jízdenek nebo letenek, rezervaci ubytování až po sdílení multimédií
a zážitků z dovolené nebo výletu s rodinou a přáteli. V dalších semestrech bude výuka pokračovat cykly: Digitální fotografie a střih videa, Práce
s chytrým telefonem a tabletem a ICT v historickém bádání.

ii Kapacita zájezdového autobusu do Wroclavi byla zcela
zaplněna.

A CO
OČEKÁVAJÍ
OD NOVÉHO
PROGRAMU
SENIOŘI?
„Svět kolem nás
se vyvíjí, technika jde dopředu
mílovými kroky
a já nechci zaostávat za mladší
generací. Domníii Paní Wawreczková se počítače
vám se, že by mi
nebojí a bere jej jako výzvu.
znalost informačních technologií
mohla usnadnit život. Děti a vnoučata nemají tolik
času, aby mě vše naučili. „Studium na Obchodně podnikatelské fakultě považuji za smysluplně
strávený čas“ řekla dlouholetá posluchačka U3V
paní Ilona Wawreczková.
Samostatnou kapitolu ve studiu U3V tvoří zpracování závěrečné písemné práce na vybrané téma
a vyhodnocení a ocenění autorů nejlepších prací.
V případě programu zaměřeného na informační
technologie plnili posluchači samostatný úkol zadaný vyučujícím. Zde je nutno zdůraznit, že posluchači U3V mají nejen vzornou účast ve výuce,
ale také téměř všichni si splnili své ostatní studijní
povinnosti „na jedničku“. Velmi těžko se pak vyučujícím vybíraly nejlepší závěrečné práce, jejichž
autoři si převzali z rukou proděkana pro studijní a sociální záležitosti doc. Mgr. Petra Suchánka, Ph.D., dárkový balíček. Morální ocenění patří
za snahu, píli a poctivý přístup ke studiu všem
úspěšným absolventům.
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Jednou z nejlepších autorek se stala paní Jarmila
Onderková, která emotivně a citlivě zpracovala
svůj silný životní příběh. Jednotlivé části práce
provázala s nabytými vědomostmi z oblasti etiky
a duševní rovnováhy. „Teprve studiem a pochopením některých aspektů a jevů ve společnosti
a vzájemném soužití lidí, jsem dokázala konečně
svou minulost i přítomnost správně uchopit a pojmenovat. Velmi se mi tím ulevilo“, svěřila se paní
Onderková.
Také tradičně pořádané exkurze pro posluchače dostaly nový rozměr. Do jejich plánování
a organizace se nyní aktivně zapojují samotní
účastníci tím, že z dostupných informací zpracují odborné referáty, které souvisí s programem
exkurze. V letním semestru byla cílem historická
Wroclav, tentokrát pod taktovkou erudovaného
průvodce Ing. Tomáše Kryla. Nešlo jen o prohlídku
historické části města, nýbrž o zajímavé a poutavé
vyprávění o historii Polska, vývoji českopolských
vztahů, významných wroclavských rodácích a jiných slavných osobnostech spojených s tímto historickým městem.
Nezbývá než si přát nadále řady spokojených posluchačů a těmto kvalitní výuku, nové zkušenosti
a zážitky a příjemné chvíle strávené na půdě karvinské fakulty.
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NÁPOJ

SPZ OPAVY

AROMATICKÁ
BYLINA
(Mentha)

SVĚTADÍL

VYHYNULÝ
NELÉTAVÝ
OBŘÍ PTÁK

JMÉNO
PĚVKYNĚ
DESTINOVÉ

DOPRAVNÍ
PODNIK
(zkratka)

NEREZAVĚJÍCÍ OCEL
(hovorově)

VČELÍ
PRODUKT

ÚSTROJÍ
ČICHU

VÝROBCE
TKANIN

ODDĚLOVAT
PILOU

ŘEKA
V NIGÉRII

ZASÉVANÉ

červen 2018

červen 2018

PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA O CENY
1. DÍL
TAJENKY
ČESKÝ
HOKEJISTA

MOŘSKÁ
ŽELVA

JÍZDNÝ
VOJÁK (zast.)
KOUT

Co pro vás připravuje univerzitní knihovna Karviná v novém semestru?

NOVÉ KNIHY
V rámci projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ budeme rozšiřovat a aktualizovat
náš knižní fond. Právě teď v knihovně počítáme,
vyhodnocujeme a sestavujeme seznamy knih, které nakoupíme. Hlavní prioritou při výběru je aktuálnost a zajímavost studijní literatury a zároveň
její co největší dostupnost pro naše uživatele. Budeme nakupovat knihy, které jsou nejvíce půjčované, a které jsou nyní dostupné pouze ve studovně.
Do knih se tak budete moci začíst i doma.
Máte-li raději elektronické knihy, tak pro vás
máme také dobrou zprávu. V rámci stejného projektu budeme nakupovat kolekci elektronických
knih. Tyto knihy budou zaměřeny hlavně do ob-

lasti ekonomie, ale zájemci z oblastí např. marketingu a managementu určitě nepřijdou zkrátka.
Můžete se tak těšit na studium kvalitní odborné
literatury dostupné od nového semestru 24 hodin
7 dní v týdnu. Našim cílem je neustále vylepšovat
naše služby s dobře zásobeným knižním fondem.

NOVÉ PROSTORY
STUDOVNY
Letní prázdniny budou v knihovně ve znamení změn v prostorách studovny. Chystáme pro
vás v rámci projektu „Podpora rozvoje studijního
prostředí na VŠ“ nové využití studijních prostor.
Od nového semestru najdete u nás nová místa,
kde se můžete v klidu učit, pracovat na společných
projektech nebo odpočinout mezi výukou. Takže konec výmluv a po prázdninách hurá k nám
do knihovny. Těšíme se na vás!

VYROBENÉ
UZENÍM

V KAPKÁCH
STÉKAT

3. DÍL
TAJENKY
HAD

HORNÍ
KONČETINA

ODDÍL V
ZÁKONECH

PŘEDLOŽKA
ČISTIT
PRANÍM

NÁSTRAHY
PYTLÁKA

ZNAČKA
PLUTONIA

TVOJE

ZNAČKA
HEKTARU

SPOJKA

RYBÍ TUK

VÝŠE NEŽ

MUŽSKÉ
JMÉNO

PROSTORNÁ
MÍSTNOST

VOZIDLO
TAŽENÉ
POTAHEM

ROSTLINNÝ
TUK
NÁTĚROVÉ
HMOTY

LÍCHA
HLOUBIT
DLÁTEM

UMÍSTĚNÁ
NA PÁTÉM
MÍSTĚ

FEUDÁLNÍ
STATKY
ANALOGOVÝ
SIGNÁL

BARVIVO
NA VAJÍČKA

PAPOUŠEK

MOŘSKÁ
RYBA
PŘELOŽENÝ
DOLNÍ OKRAJ
LISTINY

POPĚVEK

MPZ
ARGENTINY
JURY

PŘÍSTROJ
MEZIN. KÓD
PARAGUAYE

ZÁKLADNÍ
VZORKY
MĚŘIDEL

ANGLICKY
"STRANA"
PHASESHIFT
KEYING
(zkratka)

PAZDEŘOVÉ
DESKY

POHOVKA
(s opěradly)

BÝV. ITALSKÉ
PLATIDLO

KORNOUTICE
DRUH
TABÁKU

PRAVIDELNÉ
ODMĚNY
ZA PRÁCI

SLOVENSKÉ
NÁRODNÍ
POVSTÁNÍ
(zkratka)

OBYVATEL
RÉCIE
POCIT
DUŠEVNÍ
POHODY

OSIŘELÝ
(knižně)

ZÁPOR

2. DÍL
TAJENKY
POMŮCKA:
APT, ERAT,
KIR, MOA,
RA, OJAN,

OZNÁMIT

SOUT
ĚŽ DO
31.8.
2018

CELNÍ KÓD
RAKOUSKA

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

STUPEŇ
SPODNÍ
KŘÍDY
(druhohory)

SEKNOUT

ii Autor: Jaroslav Valkus

NOVINKY Z KNIHOVNY

SLOVENSKY
"JENOM"

Vyluštěte naši prázdninovou křížovku a 3 z vás oceníme hodnotnými cenami. 1. místo oceníme
poukázkou na nákup sportovního vybavení v hodnotě 1 000 korun. Soutěžící na 2. místě se může těšit
na poukázku na nákup sportovního vybavení v hodnotě 500 korun a 3. místo odměníme fakultním
balíčkem (mikina, sportovní triko, kšiltovka a klíčenka).

Vyluštěnou tajenku zasílejte ve tvaru: text prázdninové tajenky, vaše jméno a příjmení, adresa případně telefon na mail labudkova@opf.slu.cz, a to do 31. srpna 2018. Výherce zveřejníme na fakultním Facebooku do konce září.
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go.slu.cz/kalendar
Listopad
»» Už nějakou dobu je listopad na fakultě spojen s dárcovstvím krve. Tak neváhejte, začněte bojovat se strachem a v listopadu se sejdeme s děkanem na oddělení
karvinské transfuzní stanice.

KALENDÁRIUM 2018
ANEB CO PRO VÁS CHYSTÁME V DALŠÍM SEMESTRU
Před námi je konec letního semestru a určitě zasloužený
prázdninový čas. Jenže znáte to sami, než se nadějete, začne
opadávat listí a v kalendáři se nebezpečně přiblíží začátek
dalšího akademického roku. Tak doufáme, že vám alespoň
trochu zlepšíme náladu přiblížením pár akcí, které pro vás
na ten další akademický rok a hlavně zimní semestr chystáme.

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

Září
»» V září slavnostně zahájíme nový akademický rok.
Přivítáme nové spolužáky, kteří slavnostně slíbí, že se
budou učit… Jedná se o slavnostní akt „Imatrikulaci“
studentů prvního ročníku.

»» Sportovní odpoledne pro zaměstnance a studenty fakulty.
»» Chystá se také další ročník konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky „Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics“.

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

Pokusili jsme se vám přiblížit pár akcí zbývajících do konce
roku. Kromě nich na vás čeká řada zajímavých přednášek
odborníků z praxe. Zážitkové semináře pořádané Kariérním
a poradenským centrem a také aktivity v rámci centra Business Gate apod. Tak nezapomeňte pravidelně sledovat náš
Kalendář.

Říjen
»» Na počátku října proběhnou slavnostní promoce absolventů podzimního termínu státnic.
»» Studenti si budou moci vyzkoušet své prezentační dovednosti při tradičním „Mezinárodním setkání studentů“. Tentokráte u nás v Karviné. O minulém setkání se dočtete v textu časopisu.
»» Proběhne další ročník prodejní výstavy odborných
publikací. Vhodné období na poohlédnutí se po nějaké té knížce plné vědomostí.
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