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Jaké změny čekají fakultu
od zimního semestru

Snížení počtu kateder, namísto původních jedenácti jich plánuje fakulta od zimního semestru
pouze pět. Regulace nabízených studijních programů na sedm bakalářských, čtyři magisterské
a jeden doktorský. Dále pak personální audit a redislokace pracovišť. Tyto informace přednesl
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., děkan fakulty na veřejném zasedání Akademické obce dne
2. dubna 2014 ve velkém sále fakulty. Jedná se o nezbytné kroky vedoucí k restrukturalizaci
Slezská univerzita
a ekonomické stabilizaci Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (OPF) Slezské univerzity
Vzdělávací centrum
v Opavě do nového akademického roku 2014/2015.

Ve svém vysvětlení nejprve objasnil aktuální
situaci fakulty z různých pohledů, zejména
pak její ekonomickou minulost, přítomnost
a výhled do několika dalších let. Zdůraznil
zejména dva vlivy – pokles objemu finančních prostředků, které jsou veřejnému vysokému školství poskytovány ze strany státu,
a klesající populační křivku generací dnešních
a budoucích maturantů, tedy potencionálních uchazečů o studium, jež je v přímém
rozporu s rozšiřující nabídkou studijních
oborů a předmětů, k níž docházelo v minulosti, s držením nadbytečných prostor v neobsazených budovách a s rostoucím počtem
akademických pracovníků fakulty.
Základním krokem bude snížení počtu
kateder z dnešních jedenácti na pět. Vznikne
tak pětice vysoce oborových kateder, žádná
z nich nebude mimooborová, tzv. obslužná. K tomu povede vzájemné slučování
stávajících pracovišť, což na druhou stranu
přinese nejen větší oborovou fundovanost
nových pracovišť, ale také výběrová řízení
na místa jejich vedoucích, rušení některých
pracovních pozic a sekretariátů či ukončení
většiny dohod o pracovní činnosti a dohod
o provedení práce s nekmenovými pedagogy
OPF. S tím souvisí i větší provázaní pracovišť
při výuce, a to nejen v rámci karvinské fakulty, ale celé Slezské univerzity, včetně možnosti vytvoření celouniverzitních pracovišť
či mezifakultních studijních oborů. S budoucí strukturou fakulty bezprostředně souvisí
i otázka pedagogů a garantů: „Jak se stále

více přitvrzují pravidla akreditační komise,
tak se stále více ukazuje, jak málo máme
na fakultě lidí, kteří jsou ochotni tvořit, působit v pozici garanta studijního oboru a jsou
schopni garantovat, že ten obor v následujícím období bude pokračovat,“ konstatoval
děkan a seznámil přítomné s výsledky svého jednání s vnitřním evaluačním orgánem
fakulty, Radou garantů, která na základě
důkladné analýzy vývoje na fakultě navrhla
snížit počet nabízených bakalářských studijních oborů na sedm, navazujících magisterských studijních oborů na čtyři a zachování
jednoho doktorského programu. Jedním
z následujících kroků bude též personální
audit. Bude postaven na pedagogické
a vědecké činnosti dotyčného v posledních
letech. Jak se to promítne do otázek zaměstnanosti, se ukáže z výsledků auditu, jisté
ale je, že pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni
na dohody o pracovní činnosti a na dohody
o provedení práce, nebudou prodlužovány

smlouvy. Děkan Tuleja také řekl, že se OPF
při výuce nebude soustředit jen na prostor,
ale také na čas. „Ano, bude to znamenat,
že se na této fakultě nebude učit pouze
v úterý, středu a ve čtvrtek, bude to znamenat,
že se na této fakultě bude učit od pondělí
do pátku, od osmi od rána do osmi do večera, ale myslím si, že toto je základní model
výuky na všech vysokých školách. Nevím,
proč bychom se zrovna my měli chovat
jinak,“ otevřel další část plánu vedení fakulty
děkan. Dalším krokem je soustředění aktivit
fakulty do budov na Univerzitním náměstí
a Na Vyhlídce, zatímco další dvě dnes využívané a ztrátové budovy na Třídě osvobození
a na ulici Žižkova se pokusí fakulta pronajmout či prodat. Do budoucna se tak počítá s rozšířením kapacity kolejí Na Vyhlídce,
ale to bude záležet na nalezení vhodných
dotačních titulů. Podle děkana Pavla Tuleji jsou jednotlivé kroky přesně termínově
naplánovány. Už předem o všem informoval
rektora Slezské univerzity prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. Následně tyto plány obhajoval před členy Akademického senátu OPF.
V neposlední řadě byly veškeré změny,
zejména personální, projednány s odborovou organizací. S odboráři se sejde děkan
ještě jednou, po posvěcení plánů Akademickým senátem Slezské univerzity.
Děkan Tuleja si je dobře vědom, že jde na trh
nejen s kůží svojí, ale také kůží všech členů
užšího vedení fakulty, a nejen on, ale i jeho
spolupracovníci jsou ochotni přijmout díl své
odpovědnosti.

Nové složení kateder:

•
•
•
•
•

Katedra ekonomie a veřejné správy
Katedra financí a účetnictví
Katedra podnikové ekonomiky
a managementu
Katedra informatiky a matematiky
Katedra cestovního ruchu
a volnočasových aktivit
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Z dění na fakultě
aneb co se událo v letním semestru

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Pomalu končí období výuky a nastupuje doba stresu a nervozity známá jako zkouškové období.
Studenti posledních
ročníků
Slezská
univerzitadopisují
v Opavě své bakalářské a diplomové práce a zájemci o studium
Matematický
ústav
v Opavě
se připravují na přijímací zkoušky
na naši fakultu. Na následujících stránkách bychom Vám chtěli
připomenout alespoň pár zajímavých akcí, které se v tomto období na fakultě udály.

Setkání

s děkanem

univerzita v Opavě
Akce s názvem Snídaně s děkanem probíhá
líková, studentky navazujícího magisterskécí centrum v Krnově
pravidelně od počátku funkčního období
ho oboru Ekonomika podnikání v obchodě
děkana fakulty doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.
a službách. „Dozvěděly jsme se spousty
Svou premiéru si odbyla 10. dubna 2013, od
informací ze „zákulisí fakulty“ a vytýčené cíle
té doby se konala celkem 6x a zúčastnilo se jí
do budoucna, které nám pan děkan nastínil,
na 40 studentů, kteří měli možnost prodiskuhodnotíme pozitivně. Rovněž oceňujeme,
tovat s děkanem fakulty své otázky, postřehy
že pan děkan pozorně poslouchal naše přia připomínky k dění na fakultě.
pomínky a náměty ke zlepšení. NepředpoSlezská univerzita v Opavě
kládáme, že vše, co jsme na schůzce přednesFakulta veřejných politik v Opavě
Na podněty studentů kombinované formy
ly, bude ihned změněno a dojde k nápravě.
studia, pro které je konání těchto besed
Nechceme tím říci, že jsme jen kritizovaly
v dopoledních hodinách časově náročné,
a negativně hodnotily. Práci některých
rozhodl děkan| fakulty
pořádat
vždy
jednou
pedagogů jsme velmi chválily a oceňujeme
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za semestr v odpoledních hodinách tzv.
jejich přístup k nám studentům. Názory námi
„Čaj s děkanem“. První beseda se studenty
přednesené nebyly jen nás dvou, ale celé
kombinované formy se konala ve středu
řady letošních diplomantů, se kterými jsme
9. dubna 2014. „Celou akci hodnotíme velmi
vše konzultovaly. Věříme, že tedy i my jsme
kladně“, řekly Hana Blažková a Martina Vacusvou troškou přispěly při budování lepšího

3.

pokračují
jména naší školy.“ „Čaj s děkanem považuji
za oboustranně přínosnou akci, která zlepšuje vztahy fakulty a studentů. Fakulta má
možnost dozvědět se o tom, co studentům
komplikuje či znesnadňuje jejich studium,
o slabinách v organizaci či v přístupu některých pedagogů. Studenti mají jedinečnou
šanci dozvědět se o fungování školy, jejím
chodu a financování, o chystaných (dle mého
soudu velmi pozitivních) změnách. Vážím
si ochoty děkana komunikovat přímo se studenty a problémy řešit ke spokojenosti obou
zúčastněných stran. Zároveň velmi oceňuji
jeho otevřenost, vstřícnost a děkuji za čas,
který nám věnoval“ sdělila svůj názor Veronika Lupková, studentka oboru Marketing
a management.

Na fakultě přednášel Ivan

Mikloš

Na půdě Obchodně podnikatelské fakulty jsme ve středu
26. února 2014 přivítali slovenského ekonoma a bývalého ministra financí Ing. Ivana Mikloše.
Pro studenty si připravil přednášku na téma „Pomohlo euro Slovensku? Pomohlo by i Česku?“
Přednáška byla vedena v duchu
srovnání české a slovenské ekonomiky. V úvodu se Ing. Mikloš
věnoval ekonomickému růstu
a dravým ekonomikám. Studentům představil žebříček
nejrychleji rostoucích ekonomik světa. V této souvislosti
upozornil, že také Česká republika se dlouhou dobu držela
na špici, v současnosti její tempo polevuje či spíše stagnuje.
Hlavním bodem přednášky
však bylo přijetí eura na Slovensku a také klíčová role reforem,
jejichž prostřednictvím byla
splněna kritéria pro vstup do
eurozóny. V závěru upozornil

nevyhne. Na závěr přednášky
proběhla diskuse se studenty.
Přednášku můžete vidět na
Facebooku OPF TV.

na skutečnost, že vstupem do
EU se všechny země zavázaly
k přijetí eura a ani euroskepticky naladěné Česko se tomu

Slezská univerzita
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Slezská univerzita
Vzdělávací centrum
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Povídání o Tanzanii
Beseda o životě v Africe, o sirotcích a projektech pomoci občanského sdružení Bez mámy s Tomášem Gongolem, předsedou
sdružení Bez mámy a proděkanem pro studijní a sociální záležitosti a Chrisem Zacharia Lameckem, koordinátorem projektu Bez
mámy v Tanzanii proběhla ve středu 5. března 2014 v Aule fakulty.
Chris, který již v minulosti jednou navštívil OPF začal své vyprávění
popisem vyčerpávající cesty do České republiky, která měřila více
než 3 500 kilometrů. S humorem vylíčil své první setkání s Ondrou
Horeckým, zakladatelem sdružení Bez mámy, ke kterému došlo
v roce 2005 a bylo základem jejich budoucí spolupráce. V následující cca hodinové besedě pak měli posluchači možnost seznámit
se s Chrisovou domovinou, její historií, obyvatelstvem i náboženstvím. Také prostřednictvím promítaných fotografií mohli studenti
spatřit markantní rozdíly mezi životem ve městech a na vesnicích,
o kterých Chris vyprávěl. Další část besedy byla věnována vyprávění
o aktivitách sdružení Bez mámy, které svou pozornost zaměřuje
na pomoc dětem a především sirotkům. Sdružení působí v Mahangu,
a za dobu své existence pomohlo postavit školku, Malý sirotčinec,
Misijní dům a Dispenzář (výdejna léků) aj. Po dokončení projektu bude možno ubytovat na 80 dětí. Závěr besedy byl věnován
dotazům. Celou přednášku můžete zhlédnout na Facebooku OPF
TV. Další informace o občanském sdružení Bez mámy naleznete
na webových stránkách http://www.bezmamy.cz/.

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě

Karel Janeček

univerzita v Opavě
cí centrum v Krnově

hovořil se studenty nejen o podnikání
Cyklus přednášek významných osobností na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné doplnil v úterý 22. 4. 2014 také Mgr. Karel Janeček,
MBA, Ph.D., matematik, pedagog,
bojovník vproti
korupci, filantrop a podnikatel. V roce 1995 založil a dlouho vedl společnost RSJ, která
Slezská univerzita
Opavě
je jedním z největších obchodníků
a poskytovatelů
likvidity na světových finančních trzích. Dnes v ní působí jako předseda dozorčí rady. Od
Fakulta veřejných
politik v Opavě
roku 2007 přednáší finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelem a předsedou správní
rady Nadačního fondu proti korupci. Založil také Nadační fond Neuron na podporu vědy a Nadační fond pomoci. Přednáškou na téma
„Jak dosáhnout
úspěchu
v podnikání
coŠafránková,
stálo zaM.úspěchy
Karla Janečka“ zcela zaplnil malý sál fakulty. V úvodu Karel Janeček hovořil
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o svých začátcích v podnikání, zdarech, ale také ztrátách. Následně se věnoval otázce, proč je žádoucí změna volebního systému a představení volebního systému Demokracie 2.1. Podle Karla Janečka je současný volební systém v podstatě jakýmsi reliktem období tzv. opoziční
smlouvy, hybridem mezi původním poměrným volebním systémem s osmi relativně stejně velkými volebními obvody, a systémem, který
v roce 2000 prosadily společně ČSSD a ODS. Tento byl Ústavním soudem shledán jako neslučitelný s Ústavou České republiky. Následně ve
spěchu tehdejší menšinová vláda ČSSD prosadila vytvoření 14 volebních obvodů totožných s nově vzniklými vyššími územně-správnými
celky – kraji. Ty jsou přitom velikostně značně odlišné. Zatímco v největších krajích stačí straně vybrané voličem zisk 3,5 procenta hlasů
(např. v Praze), v nejmenších obvodech získávají mandát jen strany, jež získají přes 10 procent hlasů (Karlovarský a Liberecký kraj). V každém
kraji tedy de facto má hlas jednoho voliče jinou váhu. Různě velké volební obvody a rozdělování mandátů v jejich rámci také komplikují
efektivitu vládnutí a sestavování koalic. Žádný volební systém sám o sobě není spásonosný. Přesto může významně ovlivnit fungování
politického systému a také úroveň politické kultury.
V závěru pak Karel Janeček odpovídal na četné dotazy studentů. Studenti OPF TV kromě natáčení přednášky připravili také krátký medailonek s Karlem Janečkem, který je možno zhlédnout na Facebooku fakulty.

Proběhl třetí ročník

Barmanského kurzu
Také v letošním roce měli studenti možnost
zúčastnit se v pořadí již třetího ročníku
Barmanského kurzu, který pro ně ve dnech
31. března až 3. dubna pořádala Katedra
cestovního ruchu Obchodně podnikatelské

5.

fakulty v Karviné ve spolupráci s Českou
barmanskou asociací a Barmanskou školou
Labounek.
Kurz byl určen všem zájemcům, kteří si chtěli
rozšířit své odborné znalosti a praktické
dovednosti v oblasti, která je v současnosti
velmi atraktivní, a to nejen z hlediska
profesního uplatnění, ale také pro zajímavý
společenský statut. Kurz byl veden Jaroslavem
Labounkem, licencovaným lektorem CBA,
zřizovatelem Barmanské školy, členem
Deutsche Barkeeper Union a členem Asociace
hotelů a restaurací ČR a Evou Hlaviznovou,
licencovanou lektorkou CBA.
Kurz byl zaměřen na získání teoretických
vědomostí a základních praktických
dovedností v přípravě míšených nápojů
a osvojení si technologických postupů výroby
tak, aby absolventi byli připraveni k získání
mezinárodního certifikátu České barmanské
asociace. Účastníci kurzu se seznámili
v rámci praktické výuky s prací za open barem,
s trendy moderní mixologie, osvojili si základy
práce barmana, twistování, přípravu míšených
nápojů dle tradičních i trendových receptur,

pro studenty

včetně složek míšených nápojů jednotlivých
kategorií – báze, modifikátoru a speciálních
ingrediencí. Lektoři se věnovali studentům
rovněž individuálně, v rámci konzultací
k probíraným tématům. Studenti navíc
získali možnost naučit se přípravu atraktivní
americké skupiny drinků – American Drink
Groups, včetně technologických postupů.
Absolventi kurzu obdrželi výukový materiál
na CD společně s certifikátem České
barmanské asociace v česko-anglické verzi.
Všichni absolventi byli u zkoušek úspěšní,
získali certifikát a odnesli si mnoho užitečných
a zajímavých poznatků a informací. Získaný
certifikát lze uplatnit u nás i v zahraničí.

Jiří Pospíšil

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

diskutoval o novém občanském zákoníku
V úterý 13. května zavítal na Obchodně podnikatelskou fakultu do Karviné poslanec a právník JUDr.
Jiří Pospíšil, který v minulosti zastával post ministra spravedlnosti, byl také předsedou Legislativní rady
vlády, děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity, místopředsedou Poslanecké sněmovny.
Za dobu výkonu funkce ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila došlo k jedné z největších změn
v českém právním řádu v historii, kterou je nový občanský zákoník
vstoupivší v platnost s prvním lednem letošního roku. A právě jeho
nová podoba a množství změn, které s sebou přinesl, byla tématem
Slezská univerzita
diskuse JUDr. Pospíšila se studenty a také pedagogy naší fakulty.
Vzdělávací centrum
V úvodu Jiří Pospíšil obecně seznámil s právem a jeho základním
dělením. Následně hovořil o právní úpravě občanskoprávních
vztahů a jeho historii na našem území, která sahá až do počátků
6.
19. století, konkrétně do roku 1811. Další část pak věnoval
jednotlivým tématům nového občanského zákoníku, především
pak oblasti věcných práv a dědického práva. V závěru odpovídal
na dotazy studentů a hlavně pedagogů.

Projekt Cesta k městu
úspěšně dokončen
Studenti Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné zakončili mezinárodní projekt
s názvem CZ-SK-PL hry bez hranic – sportovně
vzdělávací akce. Řešitelský tým tvořili studenti

do konce ledna 2014. Hlavním cílem projektu
byla motivace k dalšímu vzdělávání, posílení
komunikačních dovedností a týmových
kompetencí při práci v mezinárodním týmu

z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału w Cieszynie,
a z Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Projekt vznikl za přispění
Statutárního města Karviné a jejího programu
Cesta k městu a také díky organizaci Mládež
v akci. Mezinárodní tým studentů tří vysokých
škol pracoval na tomto projektu od května 2013

a také posílení kulturně-sociálního vyžití
mladých lidí. Dále také probuzení zájmu o cizí
jazyky a kulturu. Navázání mezinárodních
kontaktů a přátelských svazků. Získání
informací o univerzitním životě na české,
polské a slovenské vysoké škole. Výstupem
projektu byla nejen akce CZ-SK-PL hry bez
hranic, ale také publikace věnována jak

organizaci tohoto projektu, tak přiblížení
tří zúčastněných univerzit, respektive fakult,
na kterých realizátoři projektu studují
a měst, ve kterých tyto fakulty sídlí. Na
publikaci pracovali studenti zúčastněných
vysokých škol, světlo světa publikace spatřila
na počátku letošního roku. Závěrečná
prezentace výsledků projektu proběhla
15. dubna v Obecním domě Družba v Karviné.

Deset let

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

doktorského studia
na fakultě

univerzita v Opavě
Před deseti lety získalaSlezská
naše fakulta
akreditaci doktorského
Matematický ústav v Opavě
studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management, a již
v září akademického roku 2004/2005 začali u nás studovat
první studenti. První absolventkou se po třech letech stala
v roce 2007 Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., která je nyní
odbornou asistentkou katedry managementu a podnikání.
univerzita v Opavě

cí centrum v Krnově

Doktorské studium je třetím a nejvyšším stupněm vysokoškolského vzdělání, které se poskytuje zájemcům na univerzitách
na celém světě. Jeho absolventi obdrží titul Ph.D., Philosophiæ
doctor, což je mezinárodně uznávaný akademický titul uváděný za jménem a představuje vědeckou hodnost doktora.
Slezská univerzita v Opavě
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Doktorský studijní program
je zaměřen
vědecké bádání
Fakulta veřejných
politikna
v Opavě
a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Standardní doba studia je nejméně tři roky, na naší fakultě
lze studovat| 1.9až| 6 let
v prezenčním
nebo
v kombinovaném
OVX.cz
2003 s.r.o. | M. Čížek,
B. Šafránková,
M. Petrásek
studiu. Studium v doktorském studijním programu probíhá
podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, kterým je docent nebo profesor. Studenti nejprve navštěvují přednášky a skládají zkoušky, pak se věnují výzkumné
a publikační činnosti. Studium je ukončeno státní doktorskou
zkouškou a obhajobou dizertační práce, kterými absolvent
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti
v oblasti výzkumu, vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v akademické
sféře jako učitelé na vysokých školách, pracovníci ve výzkumu, v konzultačních firmách, v centrálních i jiných úřadech
a samozřejmě také v podnicích a dalších institucích. Doktorské studium je určeno opravdu nadaným a motivovaným
uchazečům, kteří jsou schopni dále si rozšiřovat své teoretické
znalosti, vědecky pracovat a řešit výzkumné úkoly a zejména
publikovat výsledky své práce v tuzemských či zahraničních
odborných a vědeckých časopisech. Ke studiu bylo na naší
fakultě za 10 let přijato 259 uchazečů, avšak 116 studentů
studium neúspěšně ukončilo. Titul Ph.D. se doposud podařilo získat 36 absolventům, v současné době u nás studuje
105 studentů. Studenti prezenčního studia pobírají v prvních
3 letech stipendium a stávají se členy kolektivu katedry podle
pracoviště školitele, kde se podílejí na výuce a životě katedry.
Studenti kombinované formy studia studují při zaměstnání,
navštěvují přednášky a samostatně pracují na své výzkumné
činnosti.
Studium ve studijním oboru Podniková ekonomika a management umožňuje získat komplexní pohled na procesy
podnikového řízení v oblastech ekonomie, matematických
a statistických metod, metodologie vědecké práce, podnikové
ekonomiky, managementu, marketingu, financí, účetnictví
a informačního managementu. Student však nestuduje
všechny předměty, ale kromě prvních tří povinných předmětů si volí další dva předměty podle svého zaměření a tématu
dizertační práce, které vyhlašují každoročně školitelé. Školitel se během celého studia stává konzultantem studenta.
Ke studiu jsou studenti přijímání na základě přijímacího
řízení. V něm se klade důraz nejen na předložení tezí k zaměření studia ze strany každého z uchazečů, ale rovněž na

odbornou rozpravu na téma dizertační práce, oborové zaměření kandidáta a jeho rozhled v ekonomii, matematice
a statistice. Součástí přijímacího řízení je i prakticky zaměřená
zkouška z anglického jazyka. Podmínky přijímacího řízení pro
akademický rok 2014/2015 již byly vyhlášeny a jsou uvedeny
na webovských stránkách Ústavu doktorských studií, který
zajišťuje organizaci a průběh studia na fakultě. Na těchto
stránkách lze získat i další informace, přihlášky k doktorskému
studiu lze v letošním roce podávat do 15. srpna 2014.
Rozhodnutí o zahájení doktorského studia před deseti lety
bylo jistě správným rozhodnutím. Je také známkou kvality
naší fakulty, která řeší výzkumné úkoly a podílí se na výchově
budoucích výzkumných pracovníků a akademiků. Řada absolventů doktorského studia u nás našla své uplatnění nejen
na naší fakultě, ale i na jiných vysokých školách.
Doktorské studium je jistě velkou výzvou pro všechny nadané
absolventy magisterských studijních programů. Pamatujme
si, že znalosti, které jsme získali, nám nikdo nemůže vzít.
Studium a získávání znalostí jsou zaručeným vkladem do budoucnosti každého z nás.

Fakulta má novou docentku

Slezská univerzita
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V nejbližších dnech bude jmenovaná docentkou Ing. Pavla Vodová, Ph.D., která již více než 12 let působí
na katedře financí. Pavla totiž dne 10. dubna 2014 přesvědčila Vědeckou radu Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity svou habilitační přednáškou a úspěšně obhájila habilitační práci.
Habilitační řízení bylo zahájeno v červnu minulého roku na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy
univerzity v Brně v oboru Finance a ve své habilitační práci se zabývala rizikem likvidity bank
ve Visegrádských zemích.
Přestože Pavla Vodová pochází z východních Čech, konkrétně z Hlinska,
rozhodla se v roce 1997 pro studium
právě na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity, kde úspěšně
absolvovala obor Bankovnictví. Od
roku 2002 se zapojila jako asistentka
katedry financí do výuky předmětů
a již o dva roky později začala působit
jako odborná asistentka. V roce 2009
úspěšně dokončila doktorské studium
na Ekonomické fakultě VŠB-TU v oboru
Financí, kdy obhájila dizertační práci
na téma Nerovnovážné modely trhu
úvěrů s aplikací na Českou republiku.
Vyučuje předměty Bankovnictví, Řízení
finanční rizik nebo Bankovní modely
a analýzy. Setkávají se s ní také zahraniční studenti ve výuce anglicky vyučovaného předmětu Principles of Finance.
Navíc přednáší na zahraničních univerzitách problematiku bankovního
sektoru a vybraných aspektů firemních
financí. Lze zmínit například University of Applied Sciences v Oulu, Finsku
nebo Çanakkale Onsekiz Mart University, Biga v Turecku. Zejména studenti
oboru Financí a Bankovnictví si Pavlu
Vodovou vybírají jako vedoucí jejich
bakalářských a diplomových prací. Pod
jejím výborným, ale přísným vedením,
již několik studentů vyhrálo soutěž
o nejlepší bakalářskou a diplomovou
práci, kterou každoročně vyhlašuje katedra financí. O její velké oblíbenosti

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum
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u studentů i kolegů svědčí i fakt, že ji
všichni velmi podporovali v průběhu
habilitačního řízení a při oslavě velkého úspěchu se připojili s gratulacemi.
Je řešitelkou a spoluřešitelkou významných výzkumných projektů. Lze zejména zmínit postdoktorský projekt GAČR,
který byl realizován v letech 2011 až
2013, kde zkoumala riziko likvidity
komerčních bank ve Visegrádských
zemích. Jedním z výstupů projektu
je také odborná monografie na téma
Liquidity risk of banks in the Visegrad countries. An empirical analysis
of bank liquidity, its determinants and
liquidity risk management, která byla

vydána v zahraničním nakladatelství
a navíc byla oceněna jako nejlepší monografie vydaná v roce 2013 v soutěži o cenu děkana na fakultě. Kromě
toho byla spoluřešitelkou dalších tří
projektů GAČR již od roku 2006. Navíc
v několika letech řešila projekty IGS Slezské univerzity, které se týkaly zejména
výzkumu úvěrového trhu v České republice a také ponaučení z finanční
krize.
Nesmíme zapomenout zmínit úctyhodnou publikační činnost, protože
Pavla Vodová pravidelně publikuje
výsledky svého výzkumu v článcích
v impaktových časopisech, v časopisech ve Scopusu a také recenzovaných
vědeckých časopisech. Každý rok se
účastní mezinárodních vědeckých
konferencí, kde prezentuje výstupy
svého výzkumu.
I přes velké množství času a úsilí, které
věnuje práci, se snaží najít si čas také
na své koníčky a kamarády. V poslední
době je to hlavně jóga, dlouhé procházky a v neposlední řadě také kocourek
Ferda. A jak prohlásili naši páni proděkani při oslavě tak velkého úspěchu,
že nejenom starost o moudrost a tělo,
ale i duše je důležitá. I díku tomu
je skvělá kamarádka, vždy ochotna
s čímkoli pomoci.
Co říci na závěr? „Pavli, moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů
v profesním i soukromém životě.“

Studuj v zahraničí

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

– najdi lepší uplatnění na trhu práce
Na počátku dubna proběhl na fakultě konkurz na obsazení stipendijních studijních pobytů a praxí v zahraničí na akademický rok
Slezská univerzita v Opavě
2014/2015. Většina pobytů
bude realizována v rámci programu EU tzv. Erasmus Plus ostatní studijní pobyty jsou součásti projektu
Matematický ústav v Opavě
Rozvojových programů MŠMT ČR. Studijní pobyty jsou určeny studentům všech stupňů a forem studia a, což je novinkou, i čerstvým
absolventům. Kredity získané v zahraničí jsou studentům uznány jako studium na OPF a úspěšně absolvovaný studijní pobyt jim
je zaznamenán do dodatku k diplomu.

univerzita v Opavě
cí centrum v Krnově

| 1.9 |

Oddělení zahraničních styků nabídlo v rámci proběhlého konkurzu celkem
70 míst ve 26 destinacích evropských zemí. Nejbližším místem studia
v zahraničí je polská Ekonomická univerzita v Katowicích nebo univerzity
na Slovensku. Nejvzdálenější pak pravděpodobně Institute of Technology Tallaght
v irském Dublinu nebo turecká Canakkale Onsekiz Mart University. Ke konkurzu
se dostavilo celkem 68 studentů, z tohoto počtu bylo úspěšných 63 studentů,
kteří se mohou těšit na zahraniční studijní pobyt ve zvolené zemi. Výběrové
řízení probíhalo formou krátkého pohovoru převážně v cizím jazyce dle
Slezská univerzita v Opavě
žádané destinace, takže místností zazněla angličtina, němčina, francouzština,
Fakulta veřejných politik v Opavě
španělština i italština. Komise se sestávala z 5 členů (proděkan pro studijní
a sociální záležitosti, proděkan pro zahraniční styky, institucionální koordinátor
programu Erasmus, fakultní koordinátorka, studentka doktorského studia).
OVX.cz 2003 s.r.o. | M. Čížek, B. Šafránková, M. Petrásek
K hlavním kritériím při výběru patří studijní záměr, studijní výsledky, předpoklady
k úspěšnému absolvování studia a jazyková pohotovost, zde se předpokládá
jazyková úroveň B2.
Zahraniční studijní či praktický pobyt rozšiřuje obzory studenta, zdokonaluje
znalost cizího jazyka, pomůže pochopit interkulturní rozdíly a dává příležitost
k získání spoustu přátel a kontaktů v zahraničí a v neposlední řadě může ovlivnit
vaši budoucí kariéru.

Vzpomínky na pracovní stáž

9.
V priebehu mesiacov október 2013 až február 2014 som
sa zúčastnila pracovnej stáže v rámci programu Eramus. Pôsobila som v meste Oulu vo Fínsku ako„assisting teacher“ na Oulu
Vocational College, strednej škole s obchodným zameraním.
Prvá asociácia, ktorá napadla mojim priateľom a známym pri
spomenutí slova Fínsko bola zima. „Ty ideš do Fínska? Veď tam
je zima.“ Áno, to teda je. Ale táto zima nebola až taká tuhá.
S výnimkou jedného januárového týždňa, keď sa teploty
pohybovali okolo -25oC. Osvojila som si frázu: „Neexistuje zlé
počasie, len zlé oblečenie.“ Treba si pribaliť do kufra otepľo-

ve Finsku

vačky a zima vo Fínsku je znesiteľná pre každého Stredoeurópana. Fíni sú známi aj svojou výrečnosťou, skromnosťou
a uzavretosťou. Počas svojho pobytu som mala to šťastie
spoznať mnoho zaujímavých ľudí a tieto vlastnosti môžem
u typického Fína potvrdiť. Avšak rozhodujúce sú vždy povahové vlastnosti. Každá osobnosť je iná. Stretla som mnoho
priateľských Fínov. Jedno je však isté, je to iná kultúra. Malé
kultúrne odlišnosti som si všimla v každodennej rutine. Napríklad Fíni sa netlačia v davoch a preplnených uličkách. Počas
prestávky, keď bola chodba plná študentov a bol problém
v úzkom priestore sa dostať z jedného konca na druhý sa Fíni
chovajú inak ako my. Typický Slovák alebo Čech by sa snažil
prejsť davom so slovami dovolíte, s prepáčením. Typický Fín
nevydá ani hlásku. Ticho čaká a postupne prechádza davom.
Pri oznámení môjho pozorovania mojim fínskym priateľom,
som dostala vysvetlenie, že to pochádza z ich vlastnosti neupriamovať na seba pozornosť.
Tabu vo Fínsku je ukazovanie citov na verejnosti. Intímnosti
sú súkromnou záležitosťou. Na túto skutočnosť poukázala
moja macedónska kolegyňa, ktorá žije vo Fínsku už 19 rokov.
Prílišne som si tento fakt nevšímala. Až po mojom návrate,
keď som videla množstvo objatí na verejnosti, som si uvedomila, že som to nevidela už 5 mesiacov. Avšak práca vo
fínskom prostredí, resp. prostredí a v kolektíve školy sa mi
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veľmi páčila. Hovorí sa, že začiatky bývajú ťažké. Preto som
bola pripravená na nával nových informácii, zmenu prostredia
atď. Ale bola som milo zaskočená. Prvý týždeň som sa zoznamovala s učiteľmi a priebehom vyučovania. Ďalšie prekvapenie ma čakalo, keď som si sama mala zostavovala rozvrh
a vyberala predmety, kde som mohla byť najviac nápomocná.
Takisto som mala možnosť sama vybrať tému a aktivitu, ktorou som prispievala k náplni hodiny. Na fínskom školstve
sa mi páči, že majú veľa skupinových aktivít, diskusií, prezentácii
a projektov. Takisto majú veľa zaujímavých predmetov ako je napríklad Kritické myslenie a tiež mnoho predmetov zameraných
na cudzie kultúry ako Práca v medzinárodnom prostredí
či Internacionalizácia spoločnosti. Fínsko je takisto krásnou
krajinou, ktorá láka turistov. Síce fínska architektúra nie
je taká zaujímavá, naopak fínska príroda už nejednému
človeku učarovala. Neďaleko Oulu v mestečku Rovaniemi
sa nachádza Santa Claus Village, kde je atmosféra priamo
rozprávková. Nezabudnuteľným zážitkom pre mňa ako pre
mnohých iných, bolo vidieť polárnu žiaru. Rada spomínam
i na prvé stretnutie so sobmi, obzvlášť roztomilé sú soby
s bielou srsťou. A samozrejme nemožno nespomenúť fínsku saunu. Tie sú doslova všade. Aj v mojom internáte som
si mohla užívať saunu tri či štyrikrát týždenne.

Proč

právě

Erasmus?! Proč se vydat na Erasmus?
Teď už vím, že bych bez té zkušenosti
s Erasmem nemohla existovat. Našla jsem
si tam přátele, dá se říct na celý život. Erasmus není jen o tom, vyjet do zahraničí
a studovat tam, ale hlavně přizpůsobit
se novému prostředí, najít si nové přátele na místě, kde jste úplně sami, kde
vám nikdo neřekne, tady budeš bydlet
nebo tady je tvá škola. Všechno si musíte
najít a vyřídit sami. Můj spolubydlící byl
zvyklý, že za něj všechno dělají rodiče.
Jdi se vysprchovat, jdi se najíst. A když se
nedokážete obejít od života bez rodičů,
Erasmus není nic pro Vás. Tenhle kluk, mimochodem z České republiky, to po dvou
měsících vzdal, protože se nedokázal aklimatizovat. I přes veškerou naši pomoc
nezvládal základní věci a musel nazpět
domů. Když tohle všechno překonáte,
čekají Vás nejlepší měsíce vašeho života.
Erasmus určitě nekončí tím, že odjedete
zpátky domů, pokud se Vám to podaří,
tak jako mě, a najdete si tam přátele, kteří
jsou pro vás jako vaše rodina, rozhodně
se s nimi nerozloučíte na konci Erasmu
navždy. Právě po Erasmu máte mnoho
příležitostí vyjet do zemí, kde jste třeba ještě nebyli a poznali rodiny, přátele
a zemi, ve které žije vaše„erasmácká“ rodina. My si dali jako první místo setkání Řím.

podnikatelská fa
Rozhodne takúto skúsenosť vycestovať, skúsiť Obchodně
niečo nové,
spoľahnúť sa v inej zemi viac-menej len na seba vrelo odporúčať. Skutočne jediné, čo je k tomu potreba je odhodlanie
a odvaha. Odhodlanie pohnúť sa zo svojej komfortnej zóny.

Martina Bertová,

studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

10.

Erasmus
mming“. No a tak jsem si před odjezdem
do Říma půjčila knížku pro samouky,
abych se naučila alespoň nějaké základní
fráze. Italové vás už něco naučí na Erasmu, ale ve většině případů to nemůžete
použít při rozhovoru s rodiči. Pár nevhodných slovíček se naučíte rychle v každém
jazyce. Jedinou nevýhodou po Erasmu
je návrat domů, do tvrdé reality. Zpátky
do školy a za svými přáteli domů. „Post-erasmus depression“ postihuje většinu.
Nic se vám nechce, nejraději byste zůstali
zavření doma a nikam nechodili. Erasmus
není jen o studiu na zahraniční škole, ale
také se můžete naučit jazyk dané země,
poznáte nové lidi, získáte nové přátele. „Once Erasmus, always Erasmus“

Sešlo se nás tam sedm a to hned měsíc po
návratu. Což myslím, že ze třiceti Erasmus
studentů domluvit se na stejnou dobu,
najít, co nejlevnější letenky a ve zkouškovém období je celkem úspěch. Už teď se
domlouváme, kde bychom se mohli sejít
příště, protože víme, že nejsme jen lidi,
co spolu studovali v zahraničí, ale oprav- Petra Jurčová
doví přátelé. A když je to tak, neřešíte, studentka 2. ročníku navazujícího majestli utratíte poslední peníze za to, abyste gisterského studia
se zase někde potkali.
Po Erasmu máte rozhodně víc možností,
kam byste mohli vyjet a to hlavní, všude
máte přátele, takže vždy máte kde bydlet. Pouze řešíte jak se tam dostat. Rodiny od vašich přátel jsou šťastné, že vidí
někoho z jiné země a budou určitě velmi
pohostinní, i přes jazykovou bariéru, která
u většiny rodičů bude. Když jsem se dozvěděla, že rodiče mé kamarádky z Itálie
jediné, co umí anglicky je „milk“ a „swi-

Semestr (v) pohybu

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

„Ve zdravém těle zdravý duch“ a proto také v letním
semestru akademického roku 2013/2014 nabízí Katedra tělovýchovných a sportovních aktivit širokou škálu
Slezská univerzita v Opavě
pohybových aktivit
pro studenty.
rámci studijních
Matematický
ústav vVOpavě
plánů se mají studenti možnost zapojit do indoorových
individuálních aktivit jako jsou např. aerobik, plavání,
badminton, tenis, stolní tenis, bowling nebo fitness
kondiční cvičení a crossfit. Milovníci kolektivních sportů
mohou vybírat ze široké škály tradičních sportovních oduniverzita v Opavě
větví, jako jsou odbíjená, futsal, basketbal nebo florbal či
cí centrum v Krnově
méně tradiční frisbee. Vyznavači pohybu pod otevřeným
nebem mohou zvolit (formou blokové výuky) turistické
aktivity a in-line bruslení. Pro ty, kterým by tato široká
nabídka nestačila je tady ještě šance zasportovat si na
akcích pořádaných Vysokoškolským sportovním klubem
Slezská univerzita v Opavě
OPF Karviná. Z plánovaných
akcípolitik
jmenujme
Fakulta veřejných
v Opavěnapř. možnost vyzkoušet si aikido nebo lukostřelbu. O druhém
svátku květnovém budou mít studenti a také zaměstnanci fakulty
možnost
siŠafránková,
v České
republice
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tolik populární vodní turistiku. Na řece Opavě s ní může
začít opravdu každý. Pokračovat budou také vyjížďky
Karvinou na in-line bruslích.
Začátkem března proběhl lyžařský kurz ve středisku
Jasná. Toto slovenské středisko nabízí v srdci Evropy

doslova malé alpské podmínky, které si během letošního FUNkurzu studenti patřičně užili. K dobré náladě
nejen při lyžování a snowboardování dozajista přispěl
také doplňkový animační program, během kterého
si studenti na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to chodí v olympijské vesnici.

V květnu a září letošního roku se budou konat letní kurzy
KTVASA, zaměřené na vodní, pěší a cykloturistiku. Ty se
uskuteční na místech v naší zemi k tomu předurčených,
tedy v jižních Čechách, na jižní Moravě a v Jeseníkách.
V dubnu a květnu každoročně probíhají kvalifikační
turnaje na České akademické hry v kolektivních sportech. Naší univerzitu reprezentovaly nebo teprve budou reprezentovat týmy hokejistů, futsalistů, florbalistů
a basketbalistů. V polovině května a na počátku června
se uskuteční již tradiční in-line bruslení „In-line po Karviné“, které každoročně pořádá Vysokoškolský sportovní
klub OPF ve spolupráci se statutárním městem Karviná.
Veškeré nabídky sportovních a pohybových aktivit
naleznete na http://mpa.opf.slu.cz a na Facebooku
KTVASA.
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Slezská univerzita
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Z dění v Akademické poradně

Studijní asistenti pomáhají
v Akademické poradně
Z otevřenosti OPF směrem k přístupnosti studia uchazečům se specifickými vzdělávacími
potřebami (dále SVP) vyplývá nutnost realizace servisních opatření k zajištění jejich průchodu
studiem bez zbytečných překážek. Jedním z těchto opatření je zajišťování studijní asistence
Akademickou poradnou Slezské univerzity v Opavě. V současné době působí na OPF pět
studijních asistentů, přičemž tři se věnují především zapisovatelské službě.
Na zkušenosti s prací studijní asistentky, jsme se zeptali studentky Anety Dadokové, která studuje druhý ročník oboru sociální
management. „Do určité míry se jedná o kancelářskou práci,
která mě baví. Provádím pro kolegyni se zrakovým handicapem zápis na přednáškách a cvičeních. Docela časově náročné
je zvětšování a textová úprava studijních opor a dalších doporučených materiálů, které tisknu v Akademické poradně. Průběžně vytváříme spolu s ostatními studijními asistenty databázi
těchto materiálů pro další studenty se SVP. Jako studentku oboru Sociální management mě
zajímá problematika pomáhajících profesí a tuto činnost
beru jako další střípek do mozaiky kompetencí využitelných
v praxi. Zajímavá pro mě byla
letošní a loňská účast na dnech
otevřených dveří, kde jsem
měla možnost s panem Mgr.
Bednarskim informovat návštěvníky o konkrétních možnostech podpory Akademické
poradny studentům se SVP
a předat své zkušenosti a postřehy ze studia na SU OPF. Velmi
přínosnou zpětnou vazbou pro mě byla individuální konzultace
a supervize na třídenním kurzu pro studijní asistenty s názvem
Podpora osobních asistentů studentů se specifickými potřebami na Slezské univerzitě v Opavě.“

Nová členka týmu studijních asistentů na fakultě Věra Pastuszková k tomu dodala „Je skvělé, že univerzita se snaží zajistit
všem kolegům rovné podmínky pro studium. Již dříve jsem
pracovala půl roku jako dobrovolník v nízkoprahovém centru
a tak možnost dělat něco smysluplného pro mě byla samozřejmostí.“ Lukáš Kozubík, který je rovněž studijním asistentem ke
své práci řekl: „Dělám společně s Martinem Heděncem studijní
asistenci kolegovi, který by v případě plné bezbariérovosti budov
OPéeFky možná ani žádnou pomoc nepotřeboval. Díky vstřícnosti Ing. Valentíy, která námi
zapsané předměty nasadila do
učeben přístupných vozíčkářům
– samozřejmě v případě, že to
bylo organizačně možné – tak
musíme řešit přístup pouze ve
čtvrtek na informatiku a statistiku v PC učebnách na „béčku“.
Na schodišti jsme dříve zkoušeli
použití schodolezu, ale kolega
preferuje jednoduší a rychlejší
způsob vynesení svého vozíku
do patra.“
Na SU OPF existuje systémové řešení potřeb studentů se SVP
a studijní asistence se stala za poslední dva roky jeho standardní
a běžnou součástí, která přináší zjevný efekt.
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Co nabízela

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Akademická poradna v letním semestru
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě

univerzita v Opavě
cí centrum v Krnově

V letním semestru byl pro studenty připraven bohatý cyklus seminářů a workshopů zaměřených
především na profesní uplatnění absolventů. Zájemci tak měli možnost zúčastnit se například:
Slezská univerzita v Opavě

Fakulta
veřejnýchkonstelace“
politik v Opavě
• Zážitkový seminář
„Rodinné
vedený terapeutem Petrem Vlčkem, který vycházel
ze systemického přístupu Satirové a psychodramatu Morena a byl zaměřen na uvědomění
si specifik svého osobního a pracovního života.
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• Workshop s názvem „Přijímací pohovor - JAK NA TO?“ pod vedením Ing. Pavly Čmuchové,
MBA, byl věnován praktickým i teoretickým radám spojeným s hledáním zaměstnání
a uplatněním absolventů na pracovním trhu.
• Seminář „Uplatnění absolventů na trhu práce“ vedený Petrou Novákovou, pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání z Úřadu práce, byl věnován situaci
po ukončení studia, zdravotnímu pojištění a statusu studenta VŠ, vývojem nezaměstnanosti, statistikám volných pracovních míst, pohovoru u zaměstnavatele, pomoci v hmotné
nouzi, výběru rekvalifikačních kurzů, využití služeb agentur práce, počátku a ukončení
pracovního poměru, zvýšenou péči při hledání zaměstnání a praktickým doporučeními
souvisejícími s komunikací se zaměstnavateli.
• Seminář „Jak zaujmout budoucího zaměstnavatele“ pod vedením personalistky Mgr.
Petry Václavkové byl věnován plánování vlastní kariéry, oslovení budoucího zaměstnavatele, jak se vyhnout počátečním chybám při hledání práce a při kontaktu se zaměstnavatelem, aj.
• Velkému zájmu studentů se těšil rovněž závěrečný seminář se zástupci České spořitelny, a.s.
(Martin Grau - Vedoucí náboru zaměstnanců a Tereza Němcová - HR Generalista). Tématem
bylo seznámení studentů s možnostmi a průběhem odborných praxí, stáží, absolventských
programů, konkrétní informace o průběhu výběrových řízení do České spořitelny, možnosti
pro absolventy, přiblížení práce v jednotlivých útvarech České spořitelny, a.s.

Letní semestr s Aiesecem
13.

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné sídlí lokální pobočka studentské
organizace AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales). K hlavním aktivitám této organizace patří
organizování zahraničních výměnných pobytů, ale také vzdělávání mladých lidí
a studentů, pomoc v jejich osobním rozvoji a zprostředkování kontaktu s firmami.
Prostřednictvím této organizace mohou studenti vycestovat na zahraniční odborné
stáže do více než 120 zemí světa. Mají možnost odcestovat jak na 6ti týdenní kulturní
a poznávací stáž, tak na roční firemní stáž. V letním semestru využilo tuto nabídku
celkem sedm studentů, kteří si mohli vybrat z více než 20 zemí.

Dáša Jemelková se rozhodla vycestovat na šest týdnů do Malajsie a o svém pobytuSlezská univerzita

Obchodně podnikatelská fa

říká: „Na stáž mě přilákala touha poznat cizí kulturu jinak, než jen jako turistka. Proto

jsem si vybrala právě asijskou zemi, kde jsou kulturní rozdíly obrovské. Věděla jsem, že
to bude jiné, než z pohledu turistky, ale to co mě čekalo, se nedá popsat, to se prostě
musí zažít. Od prvního dne jsem se stala součástí Malajsijské pobočky, díky čemuž mám
možnost prožívat den úplně stejně jako místní lidé a vyzkoušet si jaké to je žít v Malajsii.
Za celou dobu jsem se toho spoustu naučila od kamarádů různých národností, protože
v Malajsii žijí tři hlavní rasy: Malajsijci, Číňané a Indové, což mi umožňuje zažít kulturu
hned tří národů najednou. Každý den se snažím prožít naplno a zažít něco nového, cožSlezská univerzita
není nic těžkého v zemi, která nabízí tolik možností. Rozhodnutí vyjet na stáž hodnotímVzdělávací centrum
jako jedno z nejlepších v mém životě, protože mi to otevřelo dveře do světa a už se těším
na spoustu zážitků podobných těm z Malajsie.“

A co dalšího se chystá?
Pro studenty připravuje tato studentská organizace celou řadu dalších zajímavých aktivit. Například workshop
se zástupci společnosti Walmark, kde budou studentům radit profesionálové jak uspět na trhu práce. Blíží se tradiční oslava
svátku jara „Studentský majáles“ a rovněž v letošním roce nebude v parku Boženy Němcové chybět stánek AIESECu, kde
budou pro zájemce připravena řada zajímavých soutěží. Na počátku května do Karviné přicestuje na výměnný pobyt
v rámci dlouhodobého projektu celkem deset studentů ze zahraničí, o které se členové AIESECu budou starat. Pomalu
se také blíží konec akademického roku, který je nutno náležitě oslavit, což je další s cílů této organizace.
Pokud chcete vědět, co se děje nového, tak navštivte naše webové stránky www.karvina.aiesec.cz nebo si nás najděte
na Facebooku – AIESEC Karviná.

Co říká o členství v Aiesecu jeho nová prezidentka
Dominika Dobroňová
Keď som nastúpila v roku 2012 na našu univerzitu ako študentka prvého

GOOGLE, MICROSOFT alebo TATA CONSULTANCY SERVICES.

ročníka nikdy by ma ani nenapadlo, že budem mať možnosť cestovať,

S radosťou by som chcela ešte napísať, že naša pobočka AIESEC Karviná

spoznávať nových ľudí a reprezentovať našu univerzitu na medzinárod-

vyhrala počas slávnostného oceňovania výnimočnú cenu ,,Central and

nej úrovni. No ako tak čas šiel tak som začala vidieť príležitosti, ktoré mi

Eastern Europe Excellence Award GIP Tier 3“ čo znamená, že sme boli

boli ponúkané a vďaka tomu som sa rozhodla využiť práve jednu z nich

ocenení za najväčší nárast manažérskych stáži v roku 2013 v 3. klástre,

a tou je študentská organizácia AIESEC. Prečo spomínam práve túto

kde sa realizuje od 0 do 25 stáží. Ako jediná pobočka z celej Českej

organizáciu? Pretože vďaka tomu, že som sa stala členkou tejto orga-

republiky sme tak reprezentovali a zviditeľnili našu krajinu, ale hlavne

nizácie, a prednedávnom som sa dostala na pozíciu prezidentky, ktorá

naše mesto a našu univerzitu.

je zodpovedná za vedenie celej pobočky AIESEC na našej univerzite sa mi

Na záver by som len chcela povedať, že celá konferencia bola jeden veľký

naskytla príležitosť zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii v Poľsku,

zážitok na ktorý nikdy nezabudnem a priala by som to zažiť všetkých

konkrétne vo Varšave.

študentom, ktorí sú ochotní na sebe pracovať a neustále sa zdokonaľovať.

Konferencia bola primárne organizovaná pre členov AIESEC z celej Európy
a severnej Ameriky, ale zúčastnili sa jej taktiež členovia z celého sveta ako
napríklad zo Singapuru či Brazílie, takže som mala možnosť sa stretnúť
so študentmi z takmer 60 krajín čo bolo pre mňa veľkým prínosom. Je
neuveriteľným zážitkom keď môžete pracovať s ľuďmi, ktorí pochádzajú z iných krajín, majú inú výchovu, inú mentalitu a rozličné názory.
Zmenilo mi to trošku pohľad a uvedomila som si aké dôležité je v dnešnej
dobe cestovať, neustále sa vzdelávať a spoznávať rôzne kultúry a zvyklosti.
Počas konferencie bola pre nás pripravená vzdelávacia jednodenná akcia
s názovm Youth to Business, kde sa konala panelová diskusia s profesormi
z Harvardskej univerzity a univerzity v Oxforde. Počas tohto celého dňa sme
sa zúčastnili rôznych zaujímavých workshopov od firiem ako napríklad
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Setkání studentů v polském Rzeszówě
univerzita
Ve dnech 28. až 30.Slezská
dubna
2014 v Opavě
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.,
Fakulta veřejných politik v Opavě
se uskutečnilo pod záštitou
Obchodně
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
podnikatelské fakulty a Politechniky
a Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., kteří
Rzeszówskiej
mezinárodní
setkání
prohlubovali další spolupráci
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studentů, kterého se zúčastnili také
s Rzeszówskou Politechnikou v oblasti
studenti ze Slovenska, Ukrajiny
vědy, publikační činnosti a výměnných
a Turecka. Jednalo se o druhý ročník
studijních pobytů studentů a pedagogů
mezinárodního semináře, tentokrát
v rámci těchto dvou univerzit.
pořádaného v polském Rzeszówě.
Cílem tohoto setkání bylo podpořit
Své příspěvky na semináři prezentovali
prezentační dovednosti studentů
Soňa Čavajdová, Peter Chomistek,
a jejich zájem o samostatnou
Tomáš Pražák, Lucie Macháčková,
odbornou a vědeckou práci. MeziAdéla Chromčáková, Martin Sanitra,
Jana Mikešková, Michaela Horúcková
a Jana Šimáková. Ze semináře byl
zástupcem OPF TV – Michalem
Kubátem – pořízen také videozáznam.

15.

národního studentského semináře
zaměřeného na otázky managementu
a financí se zúčastnilo deset studentů
z bakalářského, navazujícího
magisterského a také doktorského
studia. Studenti mohli předvést své
prezentační dovednosti a seznámit
se se studenty z partnerské univerzity
a ostatními zahraničními studenty.
Meziuniverzitního setkání se
zúčastnili také proděkani naší fakulty
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdon, Ph.D.,

V rámci semináře bylo odprezentováno
třicet příspěvků, z nichž bylo vybráno
deset nejlepších, mezi nimiž bylo
i pět příspěvků studentů naší fakulty.
Mezi oceněnými byli Tomáš Pražák
s příspěvkem na téma „Comparison
of Monetary Policy of Czech and
Polish Central Banks“, Martin Sanitra,
který prezentoval příspěvek s názvem
„Marketing Mix – Company Víno
Nitra“, dále Michaela Horúcková
s prezentací „Economic Development
of Montenegro and its Progress
Towards EU Membership“ a Jana
Šimáková představila „Estimation
of J-Curve Effect in Foreign Trade of
the Czech Republic“. Nejlépe z našich
studentů obstála Adéla Chromčáková,
která se umístila na druhém místě

s prezentací své bakalářské práce
věnované Marketingové komunikaci
Slezského divadla v Opavě, kterou
zdárně před rokem obhájila u státní
závěrečné zkoušky. K významnému
ocenění se Adéla vyjádřila se slovy:
„Z prezentování jsem byla nervózní, ale
nakonec to dopadlo velice dobře. Byl
to skvělý zážitek a hlavně zkušenost.
Jakmile bude další taková příležitost na
OPF, ihned ji využiji.“ S tímto výrokem
se ztotožňují i ostatní studenti, jejich
pozitivní pocit byl umocněn i tím,
že při příležitosti tohoto setkání
byl uspořádán výlet do Krakowa
a prohlídka města Rzeszówa, která
mimo jiné zahrnovala prohlídku
místních katakomb.

Ubytování

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

na vysokoškolské koleji

Vysokoškolská kolej Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné patří kapacitně mezi menší koleje s možností ubytování
pro cca 450 studentů. Kolej se nachází v nově zrekonstruovaném areálu Na Vyhlídce a kromě ubytování poskytuje studentům fakulty po celou dobu jejich studia také možnost stravování a sportovního vyžití. Zájemci o ubytování mají k dispozici
dvojlůžkové a trojlůžkové pokoje s internetem, sociálním zařízením, sprchovým koutem a kuchyňkou. Cena ubytování
se pohybuje okolo 2270 korun v budově A, v budově B zaplatí zájemce cca 2420 korun. V areálu Na Vyhlídce se kromě koleje
nachází také učebny, katedry, vysokoškolská menza, odborná knihovna a nedávno zrekonstruovaná tělocvična. Studenti
si mohou za mírný poplatek pronajmout tělocvičnu nebo navštívit posilovnu, kterou si zde zřídili sami studenti. V blízkosti
kolejí je přímé spojení do středu města autobusy MHD. Parkování v areálu koleje je zdarma. Žádost o ubytování se podává elektronicky. Bližší informace naleznete na webu fakulty v sekci Studenti nebo na adrese http://www.slu.cz/opf/cz/cz/
Slezská univerzita
studenti/koleje-a-menzy.
Vzdělávací centrum
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Jak se bydlí studentům na koleji a jak zde
mohou trávit volný čas?
Stanislav Blažek, student 1. ročníku studijního oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Každý o tom slýchává v seriálech, filmech, od kamarádů a známých, ale prožít si na vlastní kůži a odzkoušet si život na koleji,
je zkušenost k nezaplacení. Je to jako představit si že roztáhnete svá mladá ptačí křidélka z rodinného hnízda a začnete
se starat sami o sebe, jednou za víkend zavítáte domů, pozdravíte se s rodinkou, sníte jim veškeré zásoby jídla, zbytky zabalíte
do batohu a hurá zpět za kolejním životem. Každému chvíli trvá, než se v novém prostředí rozkouká, zorientuje a adaptuje
se na něj, ale po pár dnech či týdnech, skoro každý zapomene, že si ze začátku připadal jako Alenka, když padala králičí norou.
Po navyknutí si na zdejší prostředí a lidi začne váš den probíhat v duchu zajeté rutiny a ani nepomyslíte na svoje chabé začátky.
Běžný týden probíhá u každého jinak, ale v podstatě se střídá pár základních prvků. Ranní probuzení, ale není kam spěchat,
několik hodin spánku po předchozí probdělé noci, kdy z postele všichni vylézají ještě společensky unaveni s kapkou ranní
nevolnosti. Následně nějaká ta snídaně ve stylu puttanesca (co dům/kolej dal/a) a pak zvesela do školy. Škola je velmi užitečným místem ke konzultaci předešlé noci s ostatními spolubydlícími a sousedy, detailnímu rozebrání všech zážitků, a když
už se nám podaří ve škole vystřízlivět a důsledně se probrat vracíme se zpět na ubytovny (pro některé z nás pohodlnější než
hotelové apartmá). Večer je pak na plánu nějaký ten klub nebo hospůdka, kde strávit další příjemný večer. Abych parafrázoval
svého známého „Když někdo pije 5 let, stane se z něj alkoholik, ale pokud někdo pije 5 let na vysoké, stane se z něj inženýr.“
Ovšem ne každý dává přednost typickému studentskému
životu a nakládání mozku do zavařeniny. Koho nebaví tenhle
typ života, má plno příležitostí k realizaci vlastních nápadů. Poctiví čtenáři si mohou kdykoliv odskočit do studovny
a strávit celý den studiem, nebo posezením na internetu,
který máme v knihovně zcela zdarma. Kdo naopak preferuje zdravý životní styl, má možnost ukázat se v kolejní lize,
ať už jde o florbal, fotbal, nebo házenou. Ale stejně tak
je k dispozici i plně vybavena a naprosto funkční posilovna.
Jak říkám, každý si na koleji může najít vlastní vyžití, je jich
více než dostatek, záleží pouze na výběru. Skvělá kolejní
léta mého života.

univerzita v Opavě
Barbora Pyšná, studentka 3. ročníku studijního oboru Hotelnictví
ikatelská fakulta v Karviné

Bývam na Vyhlídke už tretí rok. Od prvého dňa ako som nastúpila v prvom ročníku som si to tu zamilovala a prirástlo mi toto
miesto k srdcu. Je to môj druhý domov, ktorý mi ponúkol útočisko v chladných upršaných dňoch či počas tých šťastných
po úspešných skúškach. Každý deň tu stretávam tých najskvelejších ľudí. Vyhlídka ponúka priestranné a plne zariadené
izby, ktoré sú buď izbového typu pre dve až tri osoby so spoločným sociálnym zariadením alebo bunkového typu pre štyri
osoby s vlastným sociálnym
budovy ponúkajú množstvo izieb. Komplex Vyhlídka má od ostatných druhov
Slezskázariadením.
univerzita v Dve
Opavě
Matematický
ústav v Opavě
študentského ubytovania
veľké výhody.

Ponúka univerzitnú knižnicu a študovňu, ktorú veľa študentov využíva pre samoštúdium či prácu v skupinách ako rôzne
projekty či prezentácie do školy. Knižnica má dlhú otváraciu dobu, avšak pre oneskorencov ponúka Vyhlídka priamo
v budove internátu terminál pre vrátenie kníh aj mimo pracovnej doby knižnice. Pre športovo založených študentov je k dispozícií telocvičňa a posilňovňa. Katedra telovýchovy a športových aktivít organizuje každý semester volejbalovú, futbalovú
univerzita v aOpavě
florbalovú študentskú ligu. Jednotlivé zápasy sa hrajú každý týždeň a na konci semestra prebieha finálové kolo družstiev vycí centrum v Krnově
tvorených študentmi. V čase, keď nie je telocvičňa obsadená, majú študenti možnosť si prenajať priestory telocvične bezplatne.
Na recepcii je možné si zapožičať športové potreby u ochotného personálu. Vyhlídka poskytuje i možnosť stravovania a to
v menze na prízemí bloku A, kde je výber z množstva teplých, studených pokrmov a nápojov. I výučba niektorých predmetov prebieha v objekte Vyhlídky vzhľadom na to, že disponuje učebňami. Sídli tu i katedra telovýchovy a športových aktivít
a katedra cestovného ruchu. Objekt Na Vyhlídke má tiež dobrú dopravnú dostupnosť mestskou hromadnou dopravou, ktorá
Slezská univerzita
v Opavě
premáva pravidelne a dopraví
Vás k všetkým
budovám školy, kde výučba prebieha.
Fakulta veřejných politik v Opavě
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Počítačová síť
17.

na koleji

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Na vysokoškolských kolejích SU OPF
vznikaly od roku 2001 postupně dvě
studentské počítačové sítě, které si
budovali sami studenti. Od samého
počátku byly podsítěmi fakultní
počítačové sítě OPFNET, která je
připojena k síti národního výzkumu
a vzdělání CESNET2 a prostřednictvím
ní také do sítě internet. Studenti mohou
tedy jejich prostřednictvím využívat
nejen všechny služby fakultní sítě, ale
také internetu. Na vysokoškolské koleji
Vyhlídka byla od roku 2001 budována
síť pod názvem Z@vináč, na koleji
Kosmos od roku 2003 síť pod názvem
KOSMOS – síť.
Tyto sítě, které původně vznikly
díky několika nadšencům z řad
studentů spolupracujících s oddě-

lením informačních technologií
na univerzitě, se v průběhu dalších
období dále rozrůstaly, rozšiřovaly
spektrum poskytovaných služeb
a posilovaly konektivitu do fakultní
sítě. Postupně došlo k pokrytí celých
areálů vysokoškolských kolejí Kosmos
a Vyhlídka a tím také narůstal počet
připojených zařízení a uživatelů
využívajících služby studentských
počítačových sítí. V dobách svého
největšího rozmachu zhruba před
5 lety, kdy bylo na kolejích ubytováno
nejvíce studentů, se jednalo až
o zhruba 750 uživatelů připojených na
internet.
V současnosti je využívána Obchodně
podnikatelskou fakultou již jen
budova vysokoškolské koleje na

Vyhlídce, kde je nadále provozována
kolejní počítačová síť Z@vináč,
která v letošním akademickém roce
poskytuje internetové připojení
zhruba 360 uživatelům. Kromě českých
a slovenských studentů jsou uživateli
kolejní sítě také zahraniční studenti,
kteří na naši fakultu přijíždějí v rámci
studijního programu Erasmus.

Pro evidenci a správu uživatelů počítačové sítě je využíván informační a administrační systém P@wouk, jehož autorem
je Ing. Tomáš Petránek, absolvent Obchodně podnikatelské fakulty, který působil několik let ve funkci hlavního správce
studentských počítačových sítí na vysokoškolských kolejích SU OPF Karviná.
O správu kolejní sítě se starají studenti, kteří jsou ubytování na koleji. V aktuálním akademickém roce jsou to tito správci:
Ing. Radim Dolák, Ing. Miroslav Kuric a Bc. Tomáš Činčala, kteří ve spoluprací s Ústavem informačních technologií (UIT)
a jeho zaměstnanci Ing. Lukášem Macurou, Ing. Jakubem Ježíškem a Pavlem Bačem zajišťují bezproblémový provoz
kolejní sítě a dostupnost nabízených služeb jako je rychlé internetové připojení, síťová tiskárna na koleji nebo možnost
sledování televizních kanálů prostřednictvím IPTV. V aktuálním letním semestru byl zahájen zkušební provoz WIFI sítě.
Uživatel, který má zaplacený internet si může bezplatně připojit ke svému účtu jedno další zařízení jako je tablet nebo
mobilní telefon. Zatím je možné se bezdrátově připojit pouze na 4. a 5. poschodí budovy B, ale po úspěšném odzkoušení bude tato bezdrátová síť rozšířena na další poschodí budovy B a později také na budovu A. Zkvalitňování služeb
a spokojenost uživatelů kolejní sítě je pro nás prioritou!
Pokud se chcete dozvědět o kolejní počítačové síti více informací, tak doporučujeme naše webové stránky
http://internet.opf.slu.cz/, kde naleznete základní informace, registrační systém, pravidla a podmínky užívání sítě, přehled
poskytovaných služeb, návody a samozřejmě i kontakty na správce sítě.

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum
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Vytvořili jsme nový
o studiu v Karviné

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

web

Nápad spojit síly aSlezská
začítuniverzita
spolupracovat
v Opavě při propagaci aktivit Obchodně
Matematický
ústav
v Opavě
podnikatelské fakulty v Karviné,
statutárního města Karviné a Lázní
Darkov vznikl již v první polovině loňského roku. Za první výsledek
této spolupráce je považována nově vytvořená webová stránka
s názvem „Studuj v Karviné“. Návrhem webdesignu byla pověřena
univerzita v Opavě
komunikační a marketingová společnost Pulary Group. Již ke konci roku tak mohli
cí centrum v Krnově
první návštěvníci zavítat na nový, moderní, přehledný a doufáme, že také graficky přitažlivý web
www.studujvkarviné.cz. A čím Vás chceme zaujmout? Připravili jsme ucelené informace o studijních
oborech, které je možné na fakultě studovat, termínech, do kdy je možno podávat přihlášky ke
studiu, ale také si přečíst proč si garanti jednotlivých studijních oborů čí pedagogové myslí, že
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta
veřejných
v Opavěke studiu či jak na fakultu vzpomínají její absolventi. Dále
zrovna ten jejich
obor
je tenpolitik
nejlepší
se zde můžete dozvědět o studentských organizacích, akcích pořádaných v Karviné, možnostech
sportovního
vyžití,
ale také jak zregenerovat tělo v lázních. Webová stránka obsahuje také
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množství fotografií a videí z různých akcí. Obsah webových stránek Webmastering zajištuje
oddělení rozvoje a vnějších vztahů ve spolupráci s Lenkou Kučerovou a Davidem Jančarem.

9.
19.

Rozvíjíme spolupráci s absolventy
Inovujeme stránky absolventů
Jedním z cílů jakékoli vysoké školy je zůstat v kontaktu se svými absolventy. Nejinak je tomu také u Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné.

Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

20.

Již dříve byla k těmto účelům vytvořena webová aplikace, která po přihlášení nabízela zajímavé informace například o chystaných setkáních, či databáze absolventů fakulty. Zájemci si tak mohli dohledat
své spolužáky či se dozvědět informace o dění na fakultě. Protože máme zájem se svými absolventy
více a častěji komunikovat, vytvořit tzv. pevnější pouto, spustili jsme v letošním roce kampaň s názvem
„Zůstaňte s námi v kontaktu“. Součástí této kampaně je také inovace naší webové stránky absolventů, které kromě nového vzhledu, budou obsahovat řadu novinek. Tak například možnost zasílání
informací o novinkách ze života fakulty prostřednictvím časopisu, medailonky absolventů, pozvánky
na chystané kulturní i sportovní akce fakulty, možnosti spolupráce s absolventy při zajišťování
odborných praxí pro studenty, účast na přednáškách, nabídky či poptávky zaměstnání a řadu dalších
novinek. Tak pokud jsme Vás zaujali, neváhejte a přihlaste se nebo aktualizujte svůj profil.

Jednáme o uplatnitelnosti absolventů
Dalším cílem vysokých škol je uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce. Tomuto tématu
je také věnován seminář s názvem „Vzděláváme pro potřeby regionu“, který pořádá v druhé
polovině května Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné za finanční podpory Nadace
ČEZ. Záměrem pořadatelů je vzájemná konfrontace zkušeností představitelů různých firem
a institucí, jakož i absolventů fakulty a představitelů středních škol. Vymezit základní
problémy, které mohou mít absolventi s uplatněním na trhu práce v regionu s vysokou
nezaměstnaností, jakým Moravskoslezský kraj je. Znalost uvedených problémů umožní
reagovat nejen fakultě, ale také středním školám na tyto problémy a zohlednit je v rámci
dalšího vzdělávacího procesu. Na semináři se svými příspěvky vystoupí nejen zástupci
fakulty, ale také zástupci úřadů práce, představitelé významných firem v regionu, malých
a středních podniků, zástupci institucí veřejné správy, ředitelé vybraných středních škol
regionu a vybraní absolventi Obchodně podnikatelské fakulty, kteří po ukončení studia
na fakultě našli své pracovní uplatnění ve vystudovaném oboru. Závěry tohoto setkání
přineseme v dalším čísle našeho časopisu o dění na fakultě.

Jak vzpomínají

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

na fakultu její absolventi
Slezská univerzita v Opavě

ústav v Opavě
Ing. DavidMatematický
Jelínek

ředitel společnosti UnikaCentrum, o.p.s.

univerzita v Opavě
David Jelínek úspěšně zakončil v roce 2006 studium oboru Ekonomika podcí centrum v Krnově
nikání v obchodě a službách. Již během studia založil obecně prospěšnou

společnost TyfloCentrum ČR, která nabízela odborné sociální služby pro lidi
se zrakovým postižením. Od roku 2007 působí na pozici ředitele a statutárního zástupce této společnosti. Z důvodu rozšiřování činnosti a zaměření
došlo v březnu 2012 k přejmenování této společnosti na UnikaCentrum,
univerzita
v Opavě
o.p.s. Od roku 2003 Slezská
je členem
sociální
komise (poradní orgán statutárního
Fakulta
veřejných politik
v Opavě
města Karviná), dále
následovalo
členství
v Komisi pro občany se zdravotním postižením (poradní orgán rady Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje) a řada dalších. V roce 2012 úspěšně absolvoval česko-slovenský vzdě| 1.9 |
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lávací program
pro
sociálně demokratické politiky a političky. Následující rok
založil pobočku Masarykovy demokratické akademie v Karviné, zde působí
v současnosti na pozici jejího předsedy. Od roku 2014 je členem představenstva Masarykovy demokratické akademie v Praze.

A jak vzpomíná na studium na karvinské fakultě?
Studium mi dalo rozhled, praktické znalosti a dovednosti, které jsem v plné míře využil při založení společnosti
TyfloCentrum ČR a hlavně při jejím samotném řízení. Ze studentského života, který pro mě skončil před osmi lety, jsem
si odnesl mnoho přátel a kamarádů, se kterými jsem v kontaktu dodnes, a to i z řad pedagogů. Na této fakultě jsem
v období svého studia našel svou životní lásku, manželku, se kterou jsem dodnes. Co více dodat. Opéefka ve mě
zanechala jakousi trvalou neviditelnou stopu a krásné vzpomínky z dob studentského života.
Rád vzpomínám na všechny lidi, se kterými jsem se během studia setkával. Ať jsou to mí spolužáci, se kterými jsem
se pravidelně setkával na půdě fakulty či ještě častěji pak při sáhodlouhých debatách u piva. Také rád vzpomenu
na pedagogy a další personál zabezpečující chod fakulty. Vzpomínám na přátelské referentky studijního oddělení, které mi vždy ochotně a s úsměvem pomohly vyřešit někdy až zapeklité studijní záležitosti. Na pedagogy, kteří
se mi nesmazatelně zapsali do paměti svým pozitivním přístupem například paní doktorka Buryová, docentka Wágnerová, docent Lednický a mnoho dalších. Pod dohledem a za pomocí docenta Malátka jsem plánoval teoretickou
a následně i praktickou strategii společnosti, kterou se mi podařilo během studia založit. Je pochopitelné, že jakožto
matematický analfabet jsem byl velmi častým hostem v kanceláři docentky Godulové, které patří velký dík, za to,
že i já jsem dokázal pochopit kouzlo derivací a jiným matematických veličin. Nejraději však vzpomínám na oddělení
informatiky, kde jsme chodili pravidelně na Internet, ale hlavně zahrát si nějaké ty hry (to bych zde asi uvádět neměl).
Prostě spolupráce studenta s pedagogem byla možná nejen v rámci studia, ale také při volnočasových aktivitách.
Co říci na závěr, bylo mi tam prostě fajn.
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Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Ing. Vladimir Jirásek
Jirasek Consulting Services
Vladimír Jirásek studoval na SU OPF v letech 1991 – 1996. Během studia
na fakultě působil také na pozici asistenta se zaměřením na informatiku.
Od roku 1997 se začal zabývat poradenstvím a konzultacemi v oblasti informačních technologií. V roce 2009 založil společnost Jirásek Consulting
Services zabývající se poskytováním široké škály specializovaných bezpečnostních služeb.

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

A jak vzpomíná na studium na karvinské fakultě?
Vzpomínám na studium na OPF jako na období, které mě formovalo
a ovlivňuje i dnes. Jako maturant druhý rok po revoluci jsem měl možnost
si vybrat z tradičních univerzit, ale také z nově formovaných. Zvolil jsem
si správně. Jako student velmi mladé fakulty (druhý rok od jejího založení)
jsem měl možnost poznat všechny studenty a vyučující osobně.
V té době se rozvíjel Internet a spolu s Jakubem Nantlem a velmi nápomocným kolektivem fakulty jsme zpřístupnili email a web pro všechny
studenty. Přístup k takovým novým technologiím a formám komunikace
dovolila mnoha studentům další rozvoj ve studiu a kariéře. Vyzvednu také flexibilitu, se kterou fakulta přistupovala
k docházce na přednášky a semináře, což mi umožnilo začít podnikat při studiu a tak uplatnit curiculum v praxi.
Vřele toto doporučuji všem studentům.
Já sám jsem již 11 let ve Velké Británii a stále využívám znalostí v oborech jako mezinárodní finance, management
and účetnictví, a samozřejmě v informatice, která mě nyní živí.
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Slezská univerzita v Opavě

Matematický
ústav v Opavě
Ing. Barbora
Laštovicová

Česká spořitelna a.s. - Řízení pobočkové sítě

univerzita v Opavě
Barbora Laštovicová studovala na SU OPF studijní obor Bankovnictví.
cí centrum v Krnově

V roce 2014 je to jedenáct let, co jsem otevřela dopis s přijetím na Obchodně
podnikatelskou fakultu v Karviné. Jako dnes si vybavuji ten pocit nejistoty
plynoucí z nového prostředí, neznámých lidí a hlavně odpovědnosti.
Jsem ráda, že jsem tehdy OPFku zvolila a nedala přednost jiné, mně známější
a mému domovu bližší
vysoké
škole, vale
vrhla jsem se do neznámého. Z toho
Slezská
univerzita
Opavě
Fakulta
veřejných
politik
v
Opavě přátelé a samostatnost. S odse po čas studií stalo oblíbené místo, nejlepší
stupem času mohu také objektivně posoudit kvalitu pedagogů, kterou jsem
vnímala už při studiu a zvláště pak při vedení diplomové práce. O vedení,
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zvláště katedry
financí,
také mimo jiné vypovídají úspěchy studentů - mých
bývalých spolužáků.
Až budete přemýšlet, kterou vysokou školu a fakultu zvolit pro své studium,
zkuste odhodit předsudky o tom, jaké to je „tam v Karviné“. Až na místě zjistíte, že budete studovat moderní vysokou školu, která vám poskytne kvalitní
vzdělání a také vlídné studijní prostředí na „periferii republiky“.
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Slezská univerzita
Obchodně podnikatelská fa

Ing. Monika Luberová
Finanční ředitel Okin Group
Studium na Slezské Univerzitě pro mne bylo logickou volbou po absolvování
Střední průmyslové školy v Havířově. Chtěla jsem pracovat v oboru informačních technologií a Slezská Univerzita nabízela atraktivní obor Informatika. Při
studiu na fakultě v Karviné, kterou jsem navštěvovala v letech 1994 až 1999,
jsem začala pracovat jako účetní v Moravských vinařských závodech s.r.o., se
sídlem na Hukvaldech. Ocenila jsem tak možnost distančního studia na fakultě, kam jsem přešla po skončení bakalářského studia. V té době jsem se také
definitivně rozhodla pro studium v oboru Marketing a Management a začala se
zajímat o Ekonomiku podniku.

Slezská univerzita
Vzdělávací centrum

Po absolvování Slezské univerzity jsem pokračovala v Moravských vinařských
závodech na pozici Marketing manažera, nicméně oblast Marketingu a ryze česká firma nenaplňovala má očekávání a já jsem nastoupila v roce 2003 do společnosti Shimano na pozici analytika nákladů. Obrovskou zkušeností pro mne byla
tříměsíční služební cesta do Singapuru, kde jsem se nejen učila poznávat procesy a systémy společnosti, ale zejména jsem se naučila plynule komunikovat v
angličtině. V té době jsem dostala nabídku ze společnosti DHL Express a začala
zde pracovat jako controller a velmi brzy jako vedoucí controllingu. Společnost DHL byla doposud nejbohatší, co se týče
mého kariérního růstu. V průběhu osmi let jsem měla možnost kromě České republiky pracovat i v Polsku, a to na pozici
Business controlling manager pro země Střední Evropy a v roce 2010 jsem se přestěhovala s rodinou do Budapešti, kde
jsem nastoupila na pozici Finanční ředitelka DHL Express Maďarsko a Slovinsko. Společnost DHL mi umožnila absolvovat
řadu zajímavých kurzů a školení, zejména v oblasti Leadershipu, Change managementu, ale i projektového řízení anebo
Six Sigma, což jsem využila několikrát v projektech zaměřených na optimalizaci a zlepšování procesů a snižování nákladů.
Rovněž rozvoj zaměstnanců vnímám jako klíčový pro úspěšný růst jakékoliv firmy a jsem velice ráda, že jsem měla možnost
pracovat s týmy v různých zemích s rozdílnou mentalitou a přístupem k životu. Po uplynutí mého kontraktu v Maďarsku
jsem se rozhodla pro změnu a přijala nabídku společnosti OKIN Group, kde jsem v roce 2013 začala pracovat jako finanční
ředitelka divize BPO. Na této pozici jsem zodpovědná i za back office oddělení, jako IT, Security nebo Facility. I v případě
Okinu se jedná o společnost, působící v oblasti služeb - divize BPO působí v oblasti telekomunikací a jako business partner
podporuje celý region EMEA. Stále tedy čerpám ze znalostí získaných studiem Marketingu a managementu.
V nedávné době jsem přijala další výzvu a od května nastupuji na pozici Finanční ředitelky celé skupiny Okin Group, včetně
poboček kromě České Republiky také na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Srbsku a na Ukrajině. Rovněž se stanu
členkou Správní rady a to s sebou přináší další obrovskou zodpovědnost.
Věřím, že studium na Slezské Univerzitě bylo dobrým rozhodnutím a nastartovalo mou kariéru správným směrem. Oceňuji
možnost studia celé škály ekonomických předmětů, které byly dobrým základem pro mou budoucí práci a stejně tak možnost distančního studia, které mi umožnilo pracovat a skloubit získanou teorií s praxí.
Bohužel jsem neměla tu možnost užít si plnohodnotný studentský život včetně bydlení na kolejích. Ráda ale vzpomínám
na naši třídu na distančním studiu a naše kolektivní snažení při učení .

24.

Almanach Absolventů

univerzita v Opavě
ikatelská fakulta v Karviné

Také v letošním roce pokračuje Obchodně podnikatelská fakulta v tradici a pro své budoucí absolventy připravuje publikaci s názvem
Almanach absolventů. Tuto publikaci obdrží všichni posluchači posledních ročníků, kteří uspějí u státních závěrečných zkoušek. Lze
předpokládat, že drtivá většina končících studentů zdolá i poslední pomyslnou překážku a vítězně proběhne „cílovou rovinkou“, kde
Slezská univerzita v Opavě
v závěru spolu s vysokoškolským
diplomem obdrží i tuto publikaci. Mnozí budoucí absolventi se rozhodnou pokračovat dále v některém
Matematický ústav v Opavě
z navazujících magisterských studijních programů či v doktorském studijním programu, nebo naopak opustí brány své Alma mater
a zapojí se do pracovního procesu. Pro všechny však bude Almanach absolventů představovat vzpomínku na léta strávená na půdě
naší fakulty. Doufejme, že při listování stránkami této publikace zavzpomínají pouze na příjemné okamžiky ze studentského života,
např. jaké měli zdravotní problémy před svou první zkouškou, kolik litrů kávy za dobu studia pojalo jejich tělo, kolikrát se probouzeli
se skripty otištěnými na tváři apod. Rovněž při listování fotogalerií se mohou ponořit do nostalgického vzpomínání na své bývalé
univerzita v Opavě
spolužáky, se kterými se již možná nikdy nesetkají, protože je život zavane na úplně jiné konce světa (dříve bychom uvedli republiky,
cí centrum v Krnově
ale v dnešní době by to působilo přízemně).

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
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První Almanach absolventů byl vydán v roce 1998 redakčním týmem pod vedením doc. Marie Godulové, která nad ním držela
ochrannou ruku až do roku 2008, kdy bylo realizací pověřeno oddělení rozvoje a vnějších vztahů. Ve stejném roce se v publikaci
objevili také první absolventi doktorského studia. V roce 2009 byl poprvé vydán Almanach pouze na CD, což se nesetkalo s příznivým
ohlasem, a proto se fakulta vrátila k tradiční formě výtisku.

25.
25.

Almanach obdrží každý absolvent při promoci společně s vysněným diplomem, kdo se jí nemůže zúčastnit osobně, má možnost si jej
vyzvednout později na fakultě. Letos se připravuje celkem 1 200 výtisků. Tento počet se mění podle počtu absolventů, ale na fakultě
pamatují i roky, kdy byl takový zájem o Almanach absolventů OPF, že je prostě museli nechat dotisknout.
Almanachu absolventů se tak během let svého vydávání stal jakousi kronikou karvinské fakulty, jakousi hmotnou památkou, kterou
si v době elektronických médií můžeme vzít do ruky a připomenout si časy nedávno a dříve minulé. Ostatně pokus vydat almanach
pouze elektronicky na CD už také byl, ale zájem o toto formu zdaleka nebyl takový, jako o papírové vydání. Při srazu po letech někde
v restauraci si zkrátka nemůžete otevřít příslušnou stránku a připomenout své spolužáky, jak tehdy vypadali, zavzpomínat, čím
upoutali ostatní, čím škádlili své vyučující. Nebo si jen tak přečíst článek z doby svého studia. „Je to příjemný pocit vidět po promocích
rodiče, jak listují almanachem a hledají to své dítě. Dokonce se najdou i tací, kteří nám za tuto publikaci poděkují a pochválí,
jak je úžasná. I to vedlo dnes, v době ekonomické nestability a nejistoty vysokých škol, k rozhodnutí, že ve vydávání almanachu
nepřestaneme,“ říká doc. Marián Lebiedzik, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy.

