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Vážení čtenáři,
stojíme na samém počátku nového roku, a proto mi dovolte,
abych v úvodu využil příležitosti a popřál vám jménem tvůrců
fakultního časopisu, ať vám rok 2020 přinese pevné zdraví,
hodně štěstí a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.
Nechť je pro vás tím nejúspěšnějším ve vašem životě.
Věříme, že rok 2020 bude úspěšný i pro Obchodně podnikatelskou fakultu. Je to také rok, ve kterém završí fakulta 30 let
své existence, a to je výročí, které nelze rozhodně opominout.
Koneckonců si ho budeme připomínat celou řadou zajímavých akcí nejen pro studenty a zaměstnance fakulty, ale také
její absolventy a širokou veřejnost.
V uvedených 30 letech zažívala, jak už to bývá nejen v životě
každého z nás, ale i v životě takové instituce jako je vysoká
škola, chvíle dobré i ty horší. Vždy se však snažila býti vysokou školou, které na prvním místě kladla důraz na kvalitu poskytovaného vzdělání. I přes nároky, které byly a jsou na studenty kladeny, nikdy nechyběly ze strany pedagogů vstřícnost
a lidský přístup vůči nim. Jejich cílem nebylo a není nalévat
do studentů vědomosti a poznatky jako do bezedné krabice,
ale naučit studenty s těmito informacemi pracovat, dávat je
do logických souvislostí a především umět je využít co nejlépe
v praxi. Obchodně podnikatelská fakulta nechce „vyrábět“ tzv.
„krabičáky“, kteří jsou ze své „krabice“ nabité různými vědomostmi, schopni pouze „papouškovat“ naučené fráze, aniž by
je uměli prakticky využít pro řešení konkrétního problému, se
kterým se ve svém profesním životě budou potkávat. Naopak
chce na trh práce ekonomicky vzdělaných pracovníků dodávat konkurenceschopné absolventy, kteří budou dobře vybaveni potřebnými vědomostmi, jazykovými znalostmi a praktickými zkušenostmi a pokud možno i zkušenostmi z pobytů
na zahraničních vysokých školách.
Toto vydání časopisu „shrnuje“ život fakulty, jejich studentů
i dalších zaměstnanců v uplynulém půlroce. Že se jedná o život velmi pestrý, se můžete přesvědčit sami, když se začtete
do následujících stránek. Potěšující je skutečnost, že se studenti i zaměstnanci do fakultního života aktivně zapojují a svou
činorodostí jej vytvářejí. Právě tito lidé tak stojí i u zrodu a existence fakultního časopisu Otevřeně-Poutavě-neFormálně, neboť svými zajímavými aktivitami plní stránky tohoto časopisu.
Za to jim patří poděkování. Závěrem bych chtěl jménem tvůrců
časopisu vyslovit přání pro rok 2020. Přáli bychom si mnoho dalších zajímavých článků, informací a fotografií od našich
studentů a pedagogů. Proto pokud ještě nejste součástí naší
„Opéefacké rodiny“, věřím, že se jí co nejdříve stanete!.
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Stále častějším nešvarem dnešní
doby je nedostatečné propojení teoretických znalostí nabytých
na vysoké škole s praktickými dovednostmi, které jsou po jejich absolventech vyžadovány. Absolventi
se pak ocitají v začarovaném kruhu, kdy pro určitou pracovní pozici
je nutné vysokoškolské vzdělání
a zároveň určitá délka praxe. Tyto
podmínky pak není schopen splnit absolvent, který čerstvě zdárně ukončil vysokoškolské vzdělání
a po dobu studia zároveň nepracoval. Na řešení této situace se
zaměřuje Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, a to nejen
širokou nabídkou nových profes-

ně zaměřených studijních programů, ale také zapojením studentů
do činnosti v rámci coworkingového centra Business Gate,
výstavbou profesního centra
cestovního ruchu, modernizací velkého a malého sálu, nebo
vybudováním edukační laboratoře.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se podílí na realizaci
projektu s názvem Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě,
který je financován z Evropských
strukturálních a investičních fondů,
konkrétně Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pomocí tohoto projektu je podpořen
rozvoj kompetencí studentů, které jsou z pohledu zaměstnavatelů
na trhu práce nedostatečné a rozvoj kompetencí vysokoškolských
pedagogů, které jsou nezbytné
pro zajištění kvalitní výuky. Pomocí
projektu je také posilován mezinárodní rozměr univerzity a optimalizování podmínek integrace
studentů se specifickými vzdělávacími potřebami do studia.
Kvalitu připravovaných studijních programů

na fakultě deklaruje také nedávné
získání akreditace a to dokonce
na maximální možnou dobu deseti let, což je obecně vzhledem
k náročnosti procesu akreditace velkým úspěchem. Mezi studijní programy, které získaly tuto
akreditaci, patří Manažerská informatika, Bankovnictví, peněžnictví a pojišťovnictví, a již
zmiňované nové profesně zaměřené studijní programy Finance
a účetnictví a Cestovní ruch
a turismus. V procesu akreditace
jsou nyní programy Sociální management a Marketing.
Originálním projektem podtrhujícím profesně zaměřenou výuku
na karvinské fakultě je coworkingové centrum Business Gate,
které vzniklo ve spolupráci se
statutárním městem Karviná. Studenti fakulty v něm v rámci programu Academy zpracovávají zadání
od reálných firem. V tomto programu studenti uplatňují znalosti ze
studia při řešení reálného projektu,
čímž získávají praxi ve svém oboru. Studenti si tak mohou osvojit
praktické zkušenosti například
s vypracováváním strategických
kampaní, komunikačních strategií, úpravou webu či spravováním

5

prosinec 2019

FAKULTA NABÍZÍ NOVÉ
PROFESNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ
PROGRAMY
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sociálních sítí a to nejen firem působících v okolí tohoto centra, ale
také nadnárodních společností.
Za pouhé tři roky, kdy centrum
Business Gate funguje, již prošlo
tímto programem 255 studentů,
kteří již pracovali na 56 reálných
podnikatelských
zadáních.
Mnohem zajímavější je však počet 46 uplatněných studentů,
kteří dokonce díky absolvování
tohoto programu získali práci u firem, pro které zadání vypracovávali. V programu Cestovní ruch
a turismus bude využíváno nové

6

profesní centrum cestovního
ruchu. Toto centrum bude plně
v provozu od akademického roku
2020/2021. Přínosem tohoto centra je možnost vyzkoušet si a zdokonalovat profesní dovednosti
v prakticky orientovaných předmětech. Studenti budou mít k dispozici zázemí pro gastronomické
služby, cvičný bar, restaurační
prostředí, a také cvičnou kancelář
a informační centrum cestovního
ruchu. V programu Manažerská
informatika se bude od následujícího akademického roku využívat také moderně vybavená
edukační laboratoř s výkonnou
výpočetní technikou. Edukační laboratoř je součástí projektu,

který je zaměřen na modernizaci výukové infrastruktury. Navíc
je v edukační laboratoři umístěna
multimediální laboratoř, která bude
sloužit pro podporu marketingově
zaměřených předmětů.

prosinec 2019
V souvislosti s oborem Sociální
management je realizován projekt mezigenerační spolupráce
s komunitním centrem Archa.
V tomto projektu je studentům nabízeno bezplatné mezigenerační
bydlení podporované karvinskou
fakultou a společností RESIDOMO
přímo v komunitním centru Archa
v Karviné, a to výměnou za činnosti spojené s výukou seniorů
nebo přípravou aktivit pro seniory.
Fakulta tak vytváří ideální místo pro
spolupráci s praxí, přizpůsobuje se
trendům na trhu a zkvalitňuje tak
výukový proces, čímž nabízí mnoho možností pro současné i potencionální studenty, jak získávat nové

schopnosti a dovednosti nejen
na poli teoretických znalostí, ale
co víc, vyzkoušet si také praktickou stránku studovaných programů a oborů. I proto se fakulta
rozhodla odstartovat novou kampaň nazvanou „Nebuď krabice“,
která upozorňuje na výhody studia
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, kde student během
studia nezískává pouze teorii, ale
doplňuje ji právě o tolik důležitou
praxi.
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Z DĚNÍ NA FAKULTĚ
Podzim na naší fakultě patřil tradičním slavnostním ceremoniálům. Na fakultu nastoupili noví studenti. Rozloučili jsme se s podzimními absolventy, opouštějícími po úspěšných státnicích svou alma mater. Z důvodu
rekonstrukce velkého sálu se promoce absolventů tentokrát konaly v Kulturním domě Družba v Karviné. Organizovali jsme nebo jsme se spolupodíleli na organizaci významných mezinárodních konferencí. Na fakultě
proběhla také řada přednášek oborníků z praxe. Studenti měli možnost vyzkoušet si své prezentační dovednosti v rámci dalšího ročníku mezinárodního setkání studentů, v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce
jsme v prostorách foyer zorganizovali výstavu mapující listopadové události na karvinsku a jejich vliv na vznik
naší fakulty apod.

17TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
FINANCE AND BANKING
Ve dnech 16. a 17. října 2019 se v hotelu Mercure
v Ostravě konala 17th International Conference on
Finance and Banking, kterou pořádala katedra financí a účetnictví. Této významné události se zúčastnilo přes 60 hostů z akademické, vědecké a bankovní
sféry Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Německa, Portugalska, Dánska, Turecka, Ruska a dalších zemí.
Po úvodním slovu profesora Stavárka byly na programu velmi zajímavé a podnětné příspěvky hlavních
řečníků. Plenární zasedání bylo zahájeno vystoupením profesora Evžena Kočendy z Karlovy univerzity
na téma „Mortgage-Related Bank Penalties and Systemic Risk Among U.S. Banks“. Dalším váženým hostem byl profesor Bruno Sergi z University of Mesina
a Harvard University, který prezentoval příspěvek „The
Valuation Consequences of Spin-Off Restructuring.
Are these Transactions still Wealth Creating Strategies?“ O pohled ČNB na ekonomický vývoj v Česku
se s námi podělil viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký.
Příspěvky v jednotlivých sekcích pak byly věnovány
např. problematice rizika na finančních trzích, regulaci
bankovního sektoru, diskutována byla i další témata z oblasti bankovnictví, monetární politiky, finanční
a měnové integrace, fiskální politiky a veřejných financí, korporátních financí a finančního managementu.
Součástí programu bylo také udílení Ceny města Karviné za nejlepší vědecký příspěvek mladým vědeckým pracovníkům do 35 let. Již tradičně se tato soutěž konala pod záštitou statutárního města Karviná
a slavnostního aktu se zúčastnil náměstek primátora
Andrzej Bizoń. Vítězem se stal Martin Hodula z VŠB
– Technické univerzity Ostrava s příspěvkem „Mone-
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Výsledkem konference nejsou jen podněty z bohaté diskuze k příspěvkům, kontakty pro vědeckou
a pedagogickou spolupráci, ale také řada publikačních výstupů. Vybrané příspěvky budou publikovány
v časopise z databáze Scopus Review of Economic Perspectives (Národohospodářský obzor) nebo
ve speciálním čísle časopisu International Journal of
Trade and Global Markets. Další možností je publikace ve vědeckém recenzovaném časopise Acta Academica Karviniensia.
Závěrem nezbývá než poděkovat všem zúčastněným za kvalitní příspěvky, podnětnou diskuzi, náměty
na vědeckou i pedagogickou spolupráci a úžasnou
atmosféru. 17. ročník naší konference ICFB je za námi
a my se již nyní těšíme na ten další v říjnu 2021.
Irena Szarowská, katedra financí a účetnictví

ODBORNÍCI Z PRAXE
PŘEDÁVAJÍ ZKUŠENOSTI
DO PRÁCE PŘIPRAVEN ANEB
PŘEDNÁŠKA BC. HANY
SLÁMOVÉ
V pondělí 14. října 2019 proběhla v posluchárně A 111
zajímavá přednáška na téma „Do práce připraven!“
pod vedením mentorky a manažerky Bc. Hany Slámové, členky Asociace integrativních koučů. Interaktivní přednáška byla zařazena do rámce předmětu

Profesní poradenství a poskytla posluchačům bakalářského studia kromě teoretických poznatků cenné
zkušenosti a příběhy z podnikatelské praxe.
V úvodu přednášky jsme se s Hanou Slámovou seznámili a dozvěděli se včem konkrétně spočívá její
práce. Mnohým z nás obsah její práce mnoho neříkal,
dokud nás nezapojila do diskuze. Všem zúčastněným položila otázku: „Kdo chce podnikat? Postavte
se prosím.“ V tuto chvíli se postavila většina studentů a začala pozorně naslouchat. Paní Slámová nám
vyprávěla zajímavé příběhy začínajících podnikatelů,
které byly obohacující a někdy až neuvěřitelné. Jeden
z nich mi utkvěl v hlavě. Jednalo se o příběh známé
cukrářské firmy Ollies. Příběh, kdy dva manželé seděli
v kavárně a náhodně se seznámili s majitelem podniku, který zrovna přemýšlel, čím a jak svou kavárnu
obohatit. Právě včas potkal paní, která se naučila vyrábět tiramisu přesně podle italských receptů. Tiramisu uvedené paní se stalo velkým hitem a zákazníci
měli zájem zkoušet stále nové výrobky. Z koníčku,
který vznikl při mateřské dovolené, se nakonec stala vášeň a později nový nápad pro založení podniku.
I když se může zdát, že podnik provází na začátku jen
růst, přednášející nám vysvětlila, že ani tento podnik
se časem nevyhnul úpadku. Jeho zakladatelé však
měli štěstí, že jim mezi tím dorostly děti stejně zapálené pro podnikání, jako byli oni. Tímto příběhem nám
vysvětlila, že každý začínající podnikatel musí „zakusit
dno, aby se ze dna mohl znovu odrazit a vyletět na trh“.
Mimo to, že nám vyprávěla příběhy dnes již známých
podnikatelů a jejich podniků, svěřila se nám i s vlastním životním příběhem. Bylo na ní od začátku znát,
že ví, o čem mluví a že chce své zkušenosti předávat
dále. Také nám doporučila, že nemáme zanedbávat
vlastní mozek a pravidelně ho trénovat, nemáme mít
strach vystoupit ze své „komfortní zóny“. Sama říkala,
že stačí ráno na snídani sníst jogurt opačnou rukou,
než jsme zvyklí a současně procvičíme obě mozkové
hemisféry. Podobných rad jsme dostali více, ale podle výkladu jsme schopni si zapamatovat pouze 10 %
z toho, co aktuálně slyšíme.
Závěrečná část přednášky byla zaměřená na procvičení mozku a na zamyšlení se nad sebou sama.
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tary Policy and Shadow Banking: Trapped Between
a Rock and a Hard Place“. Druhé místo získal Adalbert Luczak z European University Viadrina (Německo) a 3. místo patří Marianně Savai z University of
Szeged (Maďarsko).
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V rámci cvičení „Cesta životem“ jsme si odpověděli
na několik otázek podle vlastních zkušeností a vyhodnotili jsme si, kam budeme svou životní cestu dále
směřovat. Na první otázku: „Co bylo našim životním
milníkem?“, většina z nás odpověděla, že maturita jako zkouška dospělosti. Druhá otázka zjišťovala:
„Jaký byl náš největší úspěch?“. Každý z nás odpověděl jinak. Někdo byl úspěšný v řešení školních olympiád, někdo zase ve sportu. Rozhodně to byly úspěchy,
na které jsme všichni právem hrdí a budeme si z nich
brát příklad. Poslední otázka, kterou jsme se rozloučili, zjišťovala: „Kým budu za 5 let?“. Nad poslední otázkou jsme se všichni pozastavili, protože máme hodně
příležitostí jak v podnikatelské praxi, na trhu práce,
tak v dalším vzdělávání. Stačí jen na začátku profesní
kariéry zvolit správný směr a pak se jím vydat.

vila také naše coworkingové centum Business Gate
a připravila vědecký seminář nejen pro členy katedry
podnikové ekonomiky a managementu. V průběhu
semináře zájemcům představila Technickou univerzitu v Liberci a její Ekonomickou fakultu a seznámila
je se současně realizovanými aktivitami na podporu
podnikatelského prostředí (Student Business Club),
dále zmínila svou pedagogickou činnost, výzkumné
projekty a publikační činnost, která je zejména založena na problematice modelování pomocí strukturálních rovnic. Doufáme, že se dr. Burešové u nás líbilo
a její návštěva se bude opakovat.

Lucie Tyroňová, studentka

V úterý 29. října 2019 navštívili studenti druhého ročníku bakalářského studia v doprovodu vyučujících
doc. Schellonga a dr. Kostkové Rehabilitačním sanatorium Lázní Darkov. Exkurze proběhla v rámci výuky
předmětů Řízení hotelového provozu, Služby cestovního ruchu a Podnikání v hotelnictví. V úvodu exkurze doc. Schellong obeznámil studenty s historií lázní,
která se váže již k 13. století a se založením lázní, které je datováno od roku 1866. Provozně technický ředitel Lázní Darkov Libor Topolčan seznámil studenty
s provozem lázní, a to nejen s léčebným procesem,
ale také s vybaveností ubytovací kapacity lázní, zařízením jednotlivých pokojů, se specifickým vybavením
pro handicapované klienty. Studenty provedl stravovacím provozem a vysvětlil kontinuitu a komplexnost
procesů, které v něm probíhají, včetně gastronomického zázemí pro náročnou arabskou klientelu. Dále
také studenti navštívili Svět Vitality s plaveckým a léčebným jodobromovým bazénem, mohli si vyzkoušet
revoluční rehabilitační přístroj ReoAmbulátor, na kterém se lidé upoutáni na vozíčku učí znovu chodit.
V závěru pan Topolčan zodpověděl dotazy studentů
a vyučujících, týkající se ekonomiky provozu lázní,
obsazenosti lázeňského hotelu, počtu zaměstnanců
jednotlivých pracovišť, zahraniční návštěvnosti a výhledu do dalších let. Studenti si tak z exkurze odnesli
řadu poznatků a osobních zkušeností z provozu lázeňského zařízení, které jim doplnilo teoretické zna-

ING. BUREŠOVÁ Z TECHNICKÉ
UNIVERZITY V LIBERCI NA OPF
Zástupci katedry podnikové ekonomiky a managementu se každoročně účastní „Setkávání kateder
marketingu z České republiky a Slovenska“, které je
organizováno postupně na různých vysokých školách. V rámci této aktivity jsou předávány zkušenosti, navázány nové kontakty a započata spolupráce.
Ve dnech 12. – 15. listopadu jsme tak na naší fakultě
přivítali Ing. Jitku Burešovou,
Ph.D. z katedry marketingu,
Ekonomické fakulty, Technické
univerzity v Libereci. Jednalo se o její první návštěvu naší
fakulty a tohoto regionu. Studenti bakalářského studia si
v rámci předmětu E-marketing
mohli vyslechnout přednášku
a zúčastnit se také semináře na téma Online marketing
na sociálních sítích. Dr. Burešová v rámci své návštěvy navští-
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EXKURZE V LÁZNÍCH DARKOV

Lubomír Schellong,
katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit

TRADIČNÍ
MEZINÁRODNÍ
STUDENTSKÝ SEMINÁŘ
NA OPÉEFCE

příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management 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. V rámci semináře je pro
studenty organizován i zábavný program, tentokrát
jsme měli možnost zaskákat si na trampolínách v Ostravské HopJump Aréně, a poté povečeřet v Karviné
v restauraci Ovečka.
Seminář je tradičně organizován jako soutěž a ta byla
zakončena slavnostním předáváváním ocenění těm
nejlepším. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si mezi sebe
rozdělili studenti z Rzeszowa Maciej Ozimek a Wojciech Sajdak, s příspěvkem „Student’s expectations
and plans related to the national job market“. Dru-

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2019 se na půdě Obchodně podnikatelské fakulty uskutečnilo setkání
studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Letos poprvé se oficiálním
partnerem stala i Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jednalo se již o čtrnácté
setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského
semináře s oficiálním názvem International Student
Seminar on Management and Financial Issues, tentokrát za účasti více než 30 studentů z mnohých zemí
– Polska, České republiky, Slovenska, Indie, Francie,
Číny a Uzbekistánu. Karvinskou fakultu zastupovala
skupina 17 studentů všech forem studia. Akci pořádalo Oddělení zahraničních styků ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných
aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“,
jehož řešitelem je dr. Stoklasa.
Studenti prezentovali v angličtině v časovém limitu
své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž
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losti získané v uvedených předmětech. Podle reakce
studentů absolvování této exkurze jim bude přínosem pro jejich poznání v rámci budoucí praxe. Dík
patří také vedení Lázní Darkov za každoroční ochotu
umožnění vstupu do provozu Lázní Darkov a za profesionální provedení této exkurze.

prosinec 2019

hé místo obsadila naše Erasmus+ studentka Gaëlle
Mazué s příspěvkem „French culture“. Třetí místo pak
obsadil opět náš student Matěj Kuba s příspěvkem
„The future of energy“. Medailistům srdečně gratulujeme a děkujeme také všem zúčastněným.
Napsali o nás letošní vítězové: „Thank you for your
hospitality in Karviná. We had a great time (the attractions were amazing) and the seminar was organized
at a very high level. The presentations were great and
thank you for recognizing ours as the best. We hope
to see you in Poland next year.” ~ Wojtek Sajdak &
Maciej Ozimek.

VÝSTAVA LISTOPAD 89
POČÁTEK VYSOKÉHO
ŠKOLSTVÍ V KARVINÉ
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce pořádá Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci
se Státním okresním archivem Karviná výstavu s názvem „Listopad 89 – počátek vysokého školství
v Karviné“. Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků a fotografií seznamuje
s listopadovými událostmi roku 1989 na Karvinsku.
Pozornost je přitom věnována především aktivitám,
které vedly v konečném důsledku ke vzniku jedné ze
součástí Slezské univerzity, kterou je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a zařadily tak Karvinou
mezi univerzitní města. Vernisáž výstavy proběhla

15. listopadu 2019 v prostorách foyer hlavní budovy fakulty. Program vernisáže byl obohacen diskusí
s osobnostmi zapojenými do listopadových událostí v Karviné a přípravy vzniku fakulty. Zájemcům je
výstava zpřístupněna do 31. ledna 2020. Vstupné je
zdarma.

SPOLUPRÁCE
S FIRMOU SYNERGINE
NA PŘÍPRAVĚ
SIMULAČNÍCH
PODNIKOVÝCH
PROCESŮ
Již od dubna, kdy se konal první workshop zástupců katedry podnikové ekonomiky a managementu
a Institutu interdisciplinárního výzkumu s představiteli
firmy Synergine s.r.o., se vyvíjí vzájemná spolupráce
na přípravě nového předmětu Digitální firma. Firma
Synergine, s.r.o. se kromě jiného zabývá zvyšováním efektivity podnikových procesů. Využívá k tomu
programový produkt Xeelo, ryze český program naprogramovaný českou firmou stejného jména. Xeelo
je softwarová platforma, která slouží k mapování firemních procesů a toků dat. Umí se přes různá rozhraní připojit k firemním procesům, ať již komplexním,
nebo jednoduchým. To
umožňuje tyto procesy
monitorovat a zvyšovat
jejich produktivitu. Firma
Synergine působí jako
konzultant pro ty podnikatele, kteří uvažují o rozšíření svých produktů
a služeb, o zvýšení účinnosti vnitropodnikového
řízení nebo o nové firemní
strategii.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
se dlouhodobě zabývá
přípravou výuky studentů
tohoto studijního programu podle nových zásad
a postupů s cílem zlepšit
postavení absolventů fakulty na trhu práce. Současně spolu s Institutem
interdisciplinárního
vý-
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použity reálné případové studie z praxe firmy Synergine.

Z tohoto důvodu se zástupci OPF s firmou Synergine,
s.r.o. domluvili na vzájemné spolupráci při zavádění
simulací podnikových procesů do výuky prostřednictvím participace na projektu „Rozvoj profesně orientovaných studijních programů a oborů na SU“ financovaného Moravskoslezským krajem. Při tom budou

V prosincovém workshopu již představitelé firmy Synergine prezentovali ukázku možností produktu Xeelo a se zástupci fakulty se dohodli na pilotní přípravě
učebních postupů, podle kterých by studenti mohli
pracovat v předmětech, týkajících se efektivity procesů.

ZACÍLENO NA ZÁKLADNÍ
A STŘEDNÍ ŠKOLY
DOPOLEDNE SE ZÁKLADKOU TENTOKRÁT
Z PETROVIC
Na počátku prosince navštívili naší fakultu žáci 3.
tříd Základní školy v Petrovicích u Karviné v doprovodu paní učitelky.
Pro žáky jsme připravili
zábavně naučné dopoledne. Od pana děkana
se dozvěděli co to je vysoká škola, jak funguje,
jak probíhá výuka apod.
V kanceláři děkana si
prohlédli naše insignie
a vyzkoušeli taláry. Ukázali jsme jim i „tajné“ chodby a schodiště. V edukační laboratoři jsme si prověřili jejich znalosti ve vědomostním
kvízu, který všichni zvládli na jedničku. Po svačince jsme si ještě ověřili jejich zručnost při skládání puzzle
a hraní her na PC. Bylo to suprové dopoledne a doufáme, že ne poslední.
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zkumu plní zakázky malých a středních podnikatelů,
které mají zvýšit kvalitu procesů v jejich organizacích.
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PREZENTACE FAKULTY
NA VELETRZÍCH PRO
STŘEDOŠKOLÁKY
Každoročně na podzim mají zájemci o vysokoškolské studium možnost navštívit některý z veletrhů vzdělávání pořádaný u nás i na Slovensku. Studenti posledních ročníků středních škol tak mají možnost
dozvědět se řadu zajímavých informací o dané vysoké škole. A naše
univerzita a fakulta nesmí na těchto akcích chybět. Naše studenty
a zástupce studijního oddělení jste měli možnost zastihnout například
na veletrhu vzdělávání „Gaudeamus“ v Nitře, Brně a Ostravě, kde se
snažili zájemcům o studium předat informace týkající se přijímacího
řízení, studia a také studentského života.

DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE PRO
STUDENTY STŘEDNÍCH
ŠKOL
Již posedmé vyhlásila Obchodně podnikatelská fakulta
tematicky zaměřenou soutěž pro studenty středních škol.
V soutěži, která trvala od září do počátku prosince, měli
zájemci za úkol napsat esej na některé ze čtyř témat. Odborná porota složená ze zástupců odborníků v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční 28. ledna 2019 u příležitosti
Dne otevřených dveří. Celkem bylo zasláno okolo 70 prací.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
1.

téma: Umíte si představit svůj
život bez mobilu?
hh1. Henrieta Homolová, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
hh2. Adéla Krpcová, Gymnázium
a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm
hh3. Šimon Zajac, Gymnázium J.
M. Hurbana v Čadci
2. téma: Myslíte si, že platíme
vysoké daně?
hh1. Veronika Hrabovská, AHOL Střední odborná škola, s.r.o.
hh2. Noemi Matulová, Hotelová
škola a Obchodní akademie
Havířov, s. r. o.
hh3. neuděleno
3. téma: Proč je důležité sta-

rat se o rodinné finance?
hh1. Jan Kadlec, AHOL-Střední
odborná škola
hh2. Klaudia Stoláriková, Obchodná akadémia Dušana Metoda
Janotu v Čadci
hh3. Klára Kleinová, AHOL-Střední
odborná škola
4. téma: Jak zlepšit cestovní
ruch ve vašem regionu?
hh1. Adéla Krpcová, Gymnázium
a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm
hh2. Tereza Raszková, Třinecká
obchodní akademie informačních technologií a veřejné
správy, s.r.o.
hh3. neuděleno

Všem zúčastněným děkujeme za zaslání zajímavých prací. Vítězům blahopřejeme!
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Během zimního semestru se naše fakulta skutečně zakousla do prohlubování vztahů se středními školami
prostřednictvím realizace workshopů nebo přednášek. Doposud bylo realizováno 22 workshopů a přednášek
na vybraná témata. Zástupcům středních škol naše fakulta nabízí 10 workshopů na téma Podnikavost a podnikání, Finanční gramotnost, Design Thinking, Ekonomie hrou, Účetní a daňová gramotnost, Marketingová kampaň, Podnikatelské záměry, Tvorba webu pomocí redakčního systému
Joomla, Rozvíjení kreativity a Prezentační dovednosti a 4 přednášky
zaměřené na Domácí a zahraniční cestovní ruch, Služby cestovního ruchu, Trendy v gastronomii a Společenský protokol. V rámci spolupráce
byly osloveny a navštíveny střední školy z karvinska a okolí (Karviná,
Orlová, Havířov, Český Těšín, Hlučín, Opava, Ostrava). Navštívili jsme
také střední školy na Slovensku (Turzovka, Svit, Poprad). Dle získaných ohlasů na workshopy a přednášky se dá usoudit, že vyvolávají
jenom pozitivní reakce. Pro studenty středních škol dále připravujeme
soutěžní veletrh, který se bude konat na naší fakultě v období trvání
Týdne podnikavosti tj, ve dnech 25. - 26. března 2020. V rámci tohoto
veletrhu budou studenti středních škol prezentovat své nápady na založení fiktivních firem před odbornou komisí, která vybere ty nejlepší.
Vzhledem k tomu, že se veletrh bude konat v rámci Týdne podnikavosti, kterého se každoročně účastní celé třídy pozvaných středních škol,
předpokládáme účast nejen soutěžních týmů, ale také ostatních spolužáků, kteří do soutěže nebudou zapojeni. Pro tyto máme
připravený alternativní program, kdy si budou moci se svými
spolužáky zahrát hru Finanční svoboda. A aby to i pro tyto
studenty bylo ještě více zajímavé, uděláme jim z toho jejich
vlastní soutěž – nejlepší týmy budou oceněny. Středoškoláci
se také budou moci zúčastnit zajímavých přednášek pořádaných v rámci Týdne podnikavosti.
V podobných aktivitách bude naše fakulta i nadále pokračovat. Nešlo by to však bez aktivního zapojení vyučujících
a studentů, za což si zaslouží poděkování.
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NAŠE FAKULTA BODUJE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
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SPOLUPRÁCE S ČÍNSKÝMI
VYSOKÝMI ŠKOLAMI
PROHLUBUJEME SPOLUPRÁCI V ČÍNĚ
V rámci mezinárodních aktivit
SU OPF se ve dnech 19. - 25.
října 2019 zástupci fakulty prorektor doc. Gongol, proděkan
doc. Šperka a referentka oddělení zahraničních styků Bc. Novotná
vypravili na pečlivě plánované turné po Číně, konkrétně na návštěvu 2 čínských univerzit ve 2 městech. Pracovní cesta navazovala
na předchozí návštěvy čínských
univerzit v roce 2018, návštěvy
čínských delegací v Karviné v srpnu 2019 a příjezd historicky první skupiny 45 studentů ze Shanxi
University of Finance and Economics (SXUFE) na karvinskou fakultu v zimním semestru 2019/2020.
Náplní pracovních jednání byly
vzájemné exchange a visiting mo-
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bility studentů, double-degree bakalářský program Economics and
management, vyučovaný v angličtině, vzájemné dlouhodobé pobyty
vyučujících a vědeckovýzkumná
spolupráce. První zastávka byla
na severozápadě Číny v provincii Gansu a jeho hlavního města
Lanzhou. Lanzhou s 3,5 milionem
obyvatel je jedním z největších
měst na severu Číny a jeho dominantou je Žlutá řeka s ocelovým
mostem a pagodou nad řekou.
Město se nachází na historické Hedvábné stezce a je známe
svým těžkým a petrochemickým
průmyslem. Aktuálně zde probíhá
masivní výstavba a příliv obyvatel
z jiných částí Číny, a proto se lokální vláda rozhodla postavit nové
části města „Nové Lanzhou“ pro
několik dalších milionů
obyvatel v blízkosti mezinárodního letiště cca 1
hodinu autem z centra
města. Samotné město se
nachází na okraji pouště
Gobi a teploty se pohybují od -5 stupňů Celsia
v zimě po 22 v létě. Lanzhou University of Finance
and Economics (LUFE)
má přibližně 25.000 stu-

dentů, kteří studují na 17 ekonomicky orientovaných fakultách.
Silnou stránkou LUFE jsou studijní
programy ve statistice, financích
a účetnictví. Během 1-denní návštěvy se česká delegace setkala
s prorektorem Hu Kai a děkany
2 fakult - School of International
Economics and Trade a School
of Business Management. Na závěr návštěvy doc. Šperka prezentoval SU OPF a možnosti studia
na naší fakultě 300 přítomným čínským studentům. Za zmínku stojí,
že v zimním semestru vyučovala
na výše uvedených fakultách naše
kolegyně dr. Majerová z KEVS,
které se výukový pobyt nesmírně
líbíl.
Druhou zastávkou bylo středně
veliké město Taiyuan se 4,5 miliony
obyvatel v provincii Shanxi. Město
se nachází po proudu Žluté řeky,
i když ta neprochází jeho centrem.
Provincie Shanxi má hluboké historické kořeny, které se datují až
do roku 497 p. n. l. a v nedalekém
chrámovém parku Jinsi naleznete lotosové stromy 3000 let staré.
Shanxi byla domovem vícero čínských vládnoucích dynastií. Taiyuan se proto nazývá Dračí měs-

to. Průměrné teploty se pohybují
od -11 stupňů Celsia v zimě po 30
v létě. Naše partnerská univerzita
SXUFE sídlí ve městě Taiyuan a má
téměř 30.000 studentů a 22 ekonomicky orientovaných fakult. Nejsilnějšími studijními programy jsou
ekonomie, management a finance. Na univerzitě se naše delegace
setkala s naši vyučující dr. Zapletalovou z KPEM, která v zimním
semestru vyučovala na School of
International Trade. SXUFE označilo SU OPF za nejdůležitějšího
zahraničního partnera a během 3
dnů se naši zástupci setkali s rektorem, prorektory a 22 děkany
všech fakult. V zimním semestru
evidujeme 45 exchange a visiting
studentů ze SXUFE a další skupina
se chystá na letní semestr. V listopadu a prosinci byl očekáván také
příjezd 2 hostujících vyučujících
z Taiyuanu.
Čína bezesporu patří z našeho pohledu mezi exotické krajiny s úplně jinou kulturou, na kterou jsme
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zvyklí v Evropě. Pro studenty jsou
kampusy vlastním světem s kolejemi, restauracemi, prádelnami
a volnočasovými zařízeními, kde
tráví většinu svého studentského
života. Číňani téměř vůbec nepoužívají hotovost. Pro placení využívají mobilní telefony, přičemž
platí pomocí čínských sociálních
sítí např. QQ, WeChat nebo Ali
Pay. Internet a mnohé naše služby jako např. Google, Facebook,
Instagram, Viber, Whatsapp, atd.
jsou blokované. Jejich kuchyň se
od snídaně, oběda k večeři neliší
a je výhradně postavena na zelenině a mase (populární jsou kuřecí
pařáty a pálivé koření). Hojně využívané jsou tzv. „hot-poty“, kdy si
každý host v restauraci vaří sám
podle vlastního výběru ingrediencí.
Evropan by mohl postrádat chléb,
čokoládu nebo kávu. V běžných
obchodech tyto komodity nemají.
Toalety nejsou vybaveny klasickým zařízením a je nutné se naučit zvláštní techniku jejich využití.
V Číně je horší kvalita ovzduší, ale
dopravní infrastruktura je výborná. Technické vymoženosti v autech a na veřejnosti je vidět všude.
Ve městech jsou na každém kroku
mrakodrapy.
Čínské univerzity projevily mimořádný zájem o všechny výše zmíněné oblasti spolupráce a navrhly
je prohloubit o 1-měsíční studijní
pobyty a o double-degree program v navazujícím stupni v oboru Business Economics and Management. Kdyby Vás zajímalo
naše první turné po Číně v roce
2018, otevřete si náš OPF časopis
s číslem 2018/02 (https://www.slu.
cz/opf/cz/casopisodeninafakulte).
V rámci reciprocity bude možné od ZS 2020/21 vyjet na studijní pobyty i pro naše studenty.
Všichni zájemci, sledujte informace na stránkách OZS a neváhejte
se zapojit do rozhovoru s našimi
čínskými studenty, které naleznete na fakultě každý den. Vyplatí se
vyjet do Číny? Rozhodně!
Roman Šperka,
proděkan pro zahraniční styky
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UPLYNULÝ SEMESTR OČIMA ČÍNSKÝCH
STUDENTŮ
V zimním semestru naše fakulta přivítala
první skupinu 45 studentů z Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE). Tato studentská mobilita je jedním
z prvních výsledků naší spolupráce s čínskými univerzitami. Přípravy v rámci této
konkrétní mobility začaly téměř před rokem, kdy byla podepsána bilaterální dohoda mezi SXUFE a SU OPF o studijních
výměnných pobytech. Během letního
semestru minulého akademického roku
byly realizovány videohovory s potenciálními zájemci z bakalářských i magisterských studijních programů. Po vyplnění
přihlášky si musel každý uchazeč připravit studijní dohodu (tzv. Learning Agreement), která musela
být následně schválena oběma partnerskými univerzitami.
Studenti, kteří si během pohovorů vedli nejlépe a zároveň
měli nejlepší studijní výsledky na své domovské univerzitě,
byli přijati na studijní pobyt bez nutnosti platit školné (tzv.
Exchange studenti). Ostatní studenti měli možnost se programu zúčastnit jako samoplátci (tzv. Visiting studenti).
Po zdlouhavém procesu získávání víz se studenti mohli konečně vydat na cestu do Evropy. Pro většinu studentů to
byla vůbec první zahraniční cesta. Jelikož si plně uvědomujeme, jak obtížné může být studium v zahraničí, zejména
zpočátku, Oddělení zahraničních styků každoročně koordinuje tzv. Buddy program na pomoc zahraničním studentům
při jejich adaptaci na nové prostředí. „Buddy“ je student
naší fakulty, který na vlakovém nádraží vyzvedne zahraničního studenta, pomůže mu s ubytováním na kolejích a je
studentovi po celý semestr v rámci možností k dispozici.
Byli jsme mile překvapeni, že se mezi našimi studenty našlo
celkem 19 „buddies“, kteří se rozhodli tento semestr věnovat kus svého volného času svým zahraničním spolužákům
a vytvořit pro ně příjemné přátelské prostředí. Děkujeme!
Během semestru měli studenti možnost účastnit se různých výletů a akcí organizovaných OZS nebo samotnými
„buddies“. Společně jsme navštívili Zámek Fryštát, Kostel
sv. Petra z Alcantary, Štramberk, Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, Třinec, Český Těšín nebo Prahu. Studenti
se také aktivně účastnili našich fakultních akcí, jako např.
akce s názvem Erasmus Day, v rámci které mj. probíhaly
ochutnávky tradičních zahraničních kuchyní, anebo zdokonalovali své prezentační dovednosti v rámci Mezinárodního
studentského semináře. Protože většina čínských studentů
nás v lednu opustí, chtěli bychom jim popřát šťastnou cestu
a mnoho úspěchů v dalším studiu.
Zajímalo by Vás, jaký byl jejich semestr? Zde jsou
jejich příběhy!
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monious. I am very excited to be
able to communicate with classmates from various countries.
I have learned a lot from studying
in the Czech classroom and I feel
full of knowledge every day. In addition to the daily study routine, me
and my friends have travelled a lot
and have met interesting people
during our travels. For example, we
went to Prague, Český Krumlov,
Ostrava and other famous cities in
the Czech Republic. These places

Chinese traditional hot pot there
and felt like at home.”- Qiongyue
Zhang
“At the beginning, I was in
a state of not knowing where
to eat, where to shop, where to
attend classes and which bus
to take. But since then, I have
become a qualified international student who knows the bus
lines well, remembers the supermarket business hours and
solves the dinner by herself.
Even though my English listening,
reading and writing are all right,
I was still quite mute. I wanted to
say something, but I couldn’t say
it, because I was afraid I would
make a mistake. So I asked a lot
of people for advice. They told me
that the only way is just to say it.
I started taking an initiative to answer questions in a classroom and
chat with many international friends. I can feel the rapid progress
now.”- Fan Jing (Vivian)

are like fairy tale worlds, they are
so beautiful! We have also visited
other European countries. I was
most impressed by Budapest.
It is a place worth seeing. We
have been to hot springs, tried
local delicacies and visited the
Ferris wheel. The Ferris wheel in
Budapest is called the Eye of Budapest and the panoramic view
of Budapest is just amazing. We
have also found a Chinatown there. What a surprise! We had the

“In general, there are four
gains that one can get from
a study abroad: Firstly, broadening your horizons and gaining
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“I am a student of the School of
Physical Education and I am much
honored to be an exchange student at the Silesian University
in the Czech Republic. The teachers here are very warm and the
classroom atmosphere is very har-
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vered myself. Lastly, discovering new life paths and endless
choices. I have always had the
desire to study abroad. This precious opportunity has made me
see the possibility and significance
of studying abroad even in future.
I can adapt to studying abroad
and gain the desire I want. Maybe one day in future, I will set sail
again and pursue the bigger world
that I long for.”- Qingpeng Li (Bill)

a life-time experience. This is
a completely different environment
for us. It has been very good only
after experiencing it. Some of the
impacts are imperceptible and far-reaching. Secondly, language
skills, especially English listening
and speaking skills. My English
has not been a weakness, but
it does not meet the job requirements of high language proficiency. After a month, I have been
able to put the accumulated linguistic knowledge into practice, and
I now have the ability to cope with
daily communication, express basic ideas, and present basic facts.
Along with the improvement of
language ability, what is more
remarkable is the improvement
of self-confidence. It is no longer difficult to speak English.
The presentation competition
within the International Student
Seminar and other debate activities made me look forward to
it. Thirdly, being a better person. The environment here is
very quiet, free, with plenty of
time to do what you want to do.
I exercise, cook, do housework,
and learn what I am interested in.
I believe that the quiet environment
can maximize your concentration.
The lack of concentration after
high school was a big problem for
me. Now I seem to have reco-

20

“I was deeply impressed by
the calm and comfortable living environment in Karvina,
the humorous and serious teachers, and the friendly and
enthusiastic student buddies.
Due to the excellent location of the
Czech Republic, it is very easy to
have a short trip to other European
countries during our free time on
weekends. During trips, I can feel
the different cultures, customs and
lifestyles of the West and the East,
taste the unique European cuisine
and enjoy the colorful European
architecture. Standing on the
Charles Bridge and watching
the swans playing around in
the Vltava River, I will never
forget it.”- Jiang Jiayu

“In early October, after more than
a 30-hours-journey, we finally arrived at the Silesian University in
the Czech Republic. During the
semester, we have developed
deep relationships with our
teachers and students from
various countries. On Erasmus
Day, it was the first time for us to
try the delicious food from different countries and share the Chinese delicious food with the students. With our teachers, we have
visited the border of neighboring

Poland and have seen a very old
building called “rotunda” which is
also printed on the Polish banknote. In Třinec, we have had a true
ice hockey experience. These trips
and activities gave us the first impression of Europe. Our teachers
are very kind and lively, talking
with us about life and passing
on knowledge, which is very
different from the system we
are used to in China and increased our enthusiasm for learning. In a gap in between studies,
we like to visit different countries
of the European Union, to appreciate the world with our eyes, and
to measure the world with our feet.
The exchange life in the Czech Republic is really rich and interesting.
I like to study here, each teacher
and classmate, and the opportunity to experience a different culture.
Thank you.”- Sizhuo Hao
“My major in China is law. It was
a special opportunity for me to
come to the Czech Republic and
come to Karvina. The Czech living
environment, history and culture
have deeply attracted me. I was

most impressed by the Charles
Bridge in Prague. I believe that
the days here are the most memorable ones of my life.”- Zixiang Shi (Daniel)

“Time flies. From the strangeness
at the beginning to the gradual familiarity now, everything is slowly
changing, including learning and
life. The Czech teachers and
students are very friendly to
us, they have given us a lot of
help in life and study, and here
I would like to sincerely express my sincere thanks to them.

“Karvina is a very beautiful town.
Every Tuesday when I am off
class, I always go to the lake
to sit down and have a beer
to enjoy this unique tranquility. Whenever I leave school,
I don’t like to take the bus
back to the dormitory. Because when you choose to take
a bus or ride a car, you miss
many beautiful things around
you. On a walk, I have met a Vi-

etnamese who opened a shop in
Karvina. He had studied in China
for four years and we talked a lot.
The environment here allows me
to concentrate on studying. In my
spare time, in addition to studying,
I like to go to the gym to play volleyball every Tuesday, which, in
fact, helped me to integrate faster
into the student community. The
biggest difference between studying here and studying in China
is that I have to cook myself every
day. Fortunately, I like cooking; this
is not a problem for me. The learning and living environment
here made me decide to stay
here for one more semester.

Luckily we didn’t miss the Erasmus
Day. We all helped to prepare the
Chinese traditional food: dumplings, gongbao chicken, cold cucumber, tomato egg noodles, and
others. I‘m glad that our food was
popular among the visitors. After
serving the food, we also danced
and played games together. I have
very happy memories of that day.
The faculty as well organized a trip
for us to see an ice hockey arena.
The hockey players were very friendly; they greeted us warmly and
took photos with us. We also visited a steel museum which helped
me to understand the whole process of steel making. Then we

crossed the border between Poland and the Czech Republic. One
of our teachers talked about the
history of Poland and took us to
a special scenic spot to take more
beautiful pictures. This whole trip
was of great significance to me.
Once, I had to go to a hospital.
My buddy Lucie, Veronika Novotná
and Veronika Saganová, gave me
a lot of help. Veronika Saganová took me to the hospital and
accompanied me all the way.
Facing the fear in my eyes, she
encouraged me and gave me
strength which I needed. Here
I thank her very much. In addition to the daily study routine, daily
exercise and daily kitchen experience make my life complete. We
got to know the neighboring countries on weekends, which not only
helped us expand our horizons,
but also broadened our horizons.
I felt warmth, learned a lot,
and became familiar with the
Czech culture and life. I was
very lucky to have a chance to
experience all this. Last, but
not least, I was also lucky to
meet very kind and brilliant people, which have inspired me
greatly. Thank you so much.” –
Xuan Li
“What makes me feel the best
is the fresh air here, which is
refreshing and pleasant from
morning till night. The blue sky
outside the dormitory window
every morning makes me feel
better. Of course, the most touching thing is the warm help of the
Czech people. It is all about the
small things they help us with, like
buying a SIM card, supermarket
shopping, or patiently explaining
how to get somewhere when I am
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So see you in the summer semester!” – Weicheng Xia (Anthony)
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lost. Every teacher is very patient
and passionate. By the way, the
atmosphere in the school cafeteria
is also pleasant and the steaks are
delicious! The trip to Prague gave
us a better understanding of the
Czech culture and history: the ancient castles, the Vltava River, and
the famous Gothic architecture,
all presenting and interpreting the
ancient and mysterious history of
the Czech Republic. Standing on
the Charles Bridge, watching
the Vltava River and the swans
swimming slowly, the sun in
the sky, it was the most charming thing I have ever seen.”Zekun Tong
“On Erasmus Day, we shared our
traditional cuisine with other international students, which was fun
for all of us. Besides attending
classes, I have traveled to the
Czech-Polish border, visited
Ostrava Zoo, Prague, Berlin,
Budapest, Vienna and other
places. The library environment
is very good. I also appreciate the
Wi-Fi coverage throughout the
campus. In dormitory, we cook in
a shared kitchen which is very lively sometimes. And the dumplings
in a school cafeteria are very special - completely different to our
Chinese dumplings!” - Hao Wang
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“Long time ago, I heard the song
„Love in Prague“ by a Chinese
female singer, so I was full of expectations and curiosity about
Prague. Thanks to this exchange
program, I was finally able to see
all of its beauty in person. What
I appreciate most about the Silesian University is the quiet environment which is perfect for stu-

learnt that the lifestyle they live is
much different from ours. It was an
unforgettable night of meeting new
people and listening to funny stories. I also like the parks here in
Karvina. The park in autumn is
like a fairy tale world. The golden leaves and gurgling water
fascinated me.” – Lin Zheng
“This semester has been a very
happy one for me. The most
charming point is how friendly the locals are. J Thank you
all. Of course, I have traveled different places such as Vienna and
Warsaw and the journey was wonderful.” – Chenyang Liu

dying. When we arrived in Karvina,
people were very friendly. I remember that once we needed
to change a bus. Even though
a local driver could not speak
English, he would call his friends to help us, which made
us feel very warm. That‘s right.
It‘s too early for sunset these days.
Haha, it‘s a long night every day.”
- Jiaying Xing
“I am so glad to be here because
since I came here, I have had a lot
of activities. What I enjoyed the
most was the dinner with our student buddies. We prepared a Chinese dinner and invited them to
enjoy it together in order to thank
them for helping us with our luggage and taking us to the dormitory.
Our buddies all liked our Chinese
food very much and also shared
their favorite Czech food with us.
That night, we introduced ourselves, got to know each other and

“The people in Karvina are honest and warm-hearted, and
not just to fellow students, but
also to foreigners. I like living
in Karvina. The blue sky, white
clouds, fresh air, short houses,
trees and grass as far as the
eye can see. From time to time,
you can see people walking with
their dogs. There is little litter on
the ground except fallen leaves.
It is a very clean town.” – Shuwei
Zhao
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“In addition to daily study, my friends and I have gone to many
other places to experience the
sceneries we can‘t see in China
and learn about different cultures. There are many differences
between our cultures. The first is
diet, which is very different from
China, but it is also very delicious.
The second are beverages. In the
Czech Republic, beer is more popular than water, but I still prefer
to drink hot water. The architecture is completely different from the
Chinese one. What impressed
me the most was the Charles
Bridge in Prague. I would stay
on the bridge for the whole
day. Life is beautiful, and I am
really honored to study and live
here.” – Shuhui Zhao
“I have never regretted coming
here. The first Czech I met was
my student buddy. Since we
started communicating through emails, I felt her enthusiasm. And when I arrived
here, I found everyone here
is very passionate. I remember
when I first joined the party held
in the park. I usually don’t show up

at the parties. But lots of people
invited us, so I decided to go. Even
though I don’t drink alcohol, I felt
more than happy at that time. As
you can imagine, it’s difficult for
us to communicate with the natives, so our buddies and others
are helping us. I celebrated my
birthday here. On that day, I received many gifts and sincere
wishes and also a kiss - which
surprised me a lot. The life pace
here is much slower than in China,
with the wonderful weather. I enjoy
living here more. Everything is new
but familiar, especially when encountering the Chinese elements.
There’re also lots of tourist attractions that are a must-see. Definitely, Prague is No.1! I am addicted
to the scenery of the Prague Castle and the Charles Bridge. Also,
it’s very convenient for us to travel around the Czech and other
European countries. Everything
here makes me satisfied, from
life, school to the infrastructure… Without the big crowds,
it’s more comfortable to live.
All in all, staying here makes me
happy. Everything is fine! Just enjoying! J”- Boyu Cheng
“When I was in China, I always
thought there is hardly any chance for me to become an exchange
student one day. But how luc-

ky I am!!! I got the chance to be
among the first Chinese students
to ever visit the Silesian University.
This school is amazing and teachers, schoolmates - everyone
I meet in this town is friendly
and nice. Many interesting things
happened during this semester.
Once my roommate and I cooked
a Chinese dinner for my student
buddy but I couldn’t translate how
special this food was, because of
the language barrier. But it didn’t
matter, because she told me it was
yummy. Once I went to Tesco, an
old lady came to me and asked me
for a help to find a shampoo for her
– not a shower gel! I couldn’t speak
Czech and she couldn’t speak English! Finally, thanks to the buddy
language, I found a shampoo for
her, haha. The teachers are so patient and teach us well. They give
us a lecture first and then ask us
to do exercises or we just exercise
together. The seminar is great. Sometimes we have a small chat
with teachers here during the
break time. We talk about family, job and so on, but the break
time is too short! I have been
to Prague and Vienna. Europe is
beautiful. By the way, what a surprise for me when I found some
Chinese sauces in a supermarket
- I never thought I could buy them
here, it is amazing. Good thing is
that my cooking skills are getting
better and better, because of daily
cooking. Lastly, the sky here is so
beautiful. Watching the sunset is
the most romantic thing. I am enjoying my exchange student life!”
– Ludi Wen
“I am a student of the School of Finance and my major is insurance.
I am honored to be an exchange
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student at such a young and creative university, that Silesian University surely is. I think I made the
right choice because I find this place so enjoyable and everyone here
is so enthusiastic. I have visited
many places in Karvina with my
Czech friends, including the castle, Masaryk Square, The Leaning
Church etc. I have also tried many
traditional local foods, such as
“trdlo”, “vepřo knedlo zelo”, “smažené vepřové kotlety” etc. We have
even watched a football and handball game here in Karvina. The
atmosphere during the match touched me deeply. In Czech, beer is
widely popular - we can find bars
on almost every corner, but this
is not typical for China. In China,
scanning code payment is widely
used which means we don’t need
to carry any cash or card when
we go out. So I keep forgetting to

carry cash with me which results
in many embarrassing situations.
I have been to the capital city of
the Czech Republic, Prague. As
Kafka said, “When I seek another word for a mystery, the
only word I can find is Prague”. This beautiful city has
left a deep memory inside me;

its beautiful castle, its magnificent square, the Vltava River,
the Charles Bridge - all of these
are so grand and unbelievable.
All in all, I enjoy my stay here and
hope to explore more interesting
places and things in Czechia.” –
Shijie Tan

NAŠI PEDAGOGOVÉ PŘEDÁVALI ZKUŠENOSTI
ČÍNSKÝM STUDENTŮM
NǏ HǍO, ZHŌNGGUÓ!
Ní cháo, Džonguó – tato tři slova jsem v Číně slyšela
milionkrát: první dvě znamenají Dobrý den, nebo Jak
se máte? To třetí je slovo označující samotnou Čínu,
na kterou jsou její obyvatelé nesmírně hrdí.
Každému z nás se při vyslovení názvu této země světa vybaví něco jiného, ale téměř všichni bychom se
shodli na dvou věcech – nejlidnatější země světa a její
exportní artikly zaplavující svět. Velká neznámá s nádechem exotiky dráždí cestovatelské smysly všech,
kteří touží poznávat, a nejinak to bylo u mne…
Neváhala jsem ani minutu a reflektovala jsem na výzvu, kterou nám byla nabídnuta možnost v rámci krát-
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kodobé akademické výměny pár měsíců v Číně pracovat. Spolu se dvěma kolegyněmi z jiných kateder
nám bylo umožněno vyjet jako prvním “vlaštovkám”
na tři různé univerzity – mně se poštěstilo pracovat
a strávit dva měsíce v centrální Číně, v provincii Gansu, a to v jejím hlavním městě Lanzhou. Toto, na čínské poměry malé, čtyři a půl milionové město má více
než dvoutisíciletou historii (a shodou okolností má také
stejnou rozlohu – více než 2000 km2!), leží na Žluté
řece a bylo součástí Hedvábné stezky. Historie na vás
dýchá odevšad – nespočet budhistických městských
chrámů, kterých byste se nedopočítali, Bílá pagoda
v horách Baita z jedné strany města, Five Spring Park
s prameny a funkčními budhistickými chrámy roz-
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prostírající se
v Gaolanských
horách obklopujících
Lanzhou ze strany druhé. A k tomu nepřeberné množství
historických i moderních mešit (mimo jiné největší
v Číně se nachází právě v Lanzhou). Historie, která se
mísí s modernem v podobě elektromobilů, výškových
budov, chytrých zastávek, placení QR kódy z mobilních telefonů i u pouličních opravářů bot, patří k Číně
stejně jako poušť Gobi či Velká čínská zeď.
Má výuka probíhala na jedné z ekonomicky zaměřených vysokých škol ve městě. Lanzhou University
of Finance and Economics (ve zkratce LUFE) byla
založena v roce 1952 a patří se svými asi 18 tisíci
studenty mezi menší čínské univerzity. Má dva kampusy (tedy koleje a výukové prostory) – starší se nachází v Duanjiatanu, kde jsou také byty pro vyučující
a novější v Hepingu, který je vzdálený asi hodinu jízdy veřejnou dopravou. Učila jsem dvě asi 50ti členné
skupiny studentů Business English v Hepingu a jednu
skupinu 35 studentů Macroeconomics v Duanjiatanu.
Naštěstí škola provozuje svou přepravu, která po široké Express Road trvá jen 30 minut, ale autobusy
jezdí jen třikrát denně na a z výuky a když jej nestihnete (což se mi také stalo), musíte využít služeb velmi
levné veřejné dopravy nebo taxi – oba způsoby jsou
při neznalosti čínštiny dost velký problém. Většina Číňanů totiž angličtinu neovládá (a to není jen problém

vnitřní části, ani v hlavním městě na tom nejsou lépe),
neumí číst v přepisech do latinky, a pokud mluvíte
špatně čínsky (což je při řeči, která na rozdíl od té naší
používá místo dvou tónů čtyři, zcela běžné), tak vám
také nerozumí. Neznalost jazyka vyvolává mnohá nečekaná překvapení, ale naštěstí nejen ta nepříjemná.
Kromě jazykové bariéry a počátečních problémů
s praskajícími trubkami v koupelně, přetékajícím WC
či neodtékajícím odpadem z pračky, nad nimiž se už
usmívám, ale moc veselo mi při tom nebylo, jsem nejvíce „bojovala“ se zájmem studentů (a nebyl to problém jen můj, toto téma bylo nejčastější diskuzí mezi
zahraničními vyučujícími během našich pravidelných
setkávání). V některých případech se mi podařilo zeď
probořit a naše hodiny byly velkým přínosem jak pro
mě, tak pro mé studenty, v některých případech však
zůstaly dveře zavřené a studenti raději než diskutovat se mnou, prováděli tuto činnost prostřednictvím
svých mobilních chatů s přáteli. Vše je o očekáváních
a ta má byla prostě chybná, studenti se příliš neliší
nikde na světě.
Ale protože nejen prací živ je člověk, využívala jsem
každou volnou chvilku k poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí, což při husté síti veřejné dopravy a rychlovlaků nebyl až takový problém. Kromě samotného
Lanzhou, o jehož atraktivitách jsem se už zmiňovala,
jsem nemohla vynechat proslulou terakotovou armádu v Xi´anu (Sianu) či Duhové hory a sochu největšího ležícího Budhy v Asii (má neuvěřitelných 34 metrů a pochází z 11. století) v dalším městě Hedvábné
stezky Zhangye (Čangji).
Jsem nesmírně vděčná všem, kteří mi pobyt v této
neskutečné zemi umožnili, protože být někde turistou
je fajn, ale žít a pracovat tam, byť velice krátkou dobu,
to je zkušenost k nezaplacení. Jen doufám, že budu
mít v budoucnu příležitost alespoň jednou ji zopakovat.
Ingrid Majerová,
katedra ekonomie a veřejné správy
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TŘI MĚSÍCE V ČÍNĚ
Ráda bych se s Vámi, milí čtenáři, tímto způsobem podělila o své
postřehy a zážitky z mého pobytu v Číně. Jak asi víte, tam jsem
na podzim loňského roku 2019,
konkrétně v období září až listopad, pobývala a pedagogicky
působila na Shanxi University of
Finance and Economics v městě
Taiyuan nacházející se v provincii
Shanxi. Provincie Shanxi (čínsky 山
西), jedna ze 22 provincií Čínské lidové republiky, která se nachází na severu Číny, patří
k nejstarším centrům čínské civilizace. Samotný název Shanxi v překladu znamená „na západ od hor“.
Provincie Shanxi patří, z pohledu počtu obyvatel,
mezi malé provincie, jelikož na jejím území žije jenom
asi nějakých 40 milionů obyvatel. Tento nízký počet je
dán celkovým charakterem provincie, který je z velké
většiny tvořen horami a oblastmi nevhodnými k životu. V současné době patří provincie Shanxi mezi
významná průmyslová centra Číny, jelikož zde na počátku minulého století byly objeveny obrovské zásoby uhlí a jiných nerostů. Hlavním městem provincie
Shanxi je město Taiyuan (Tchán-jüan, čínsky 太原).
Jedná se, z pohledu čínských měřítek, o malé město,
jelikož zde žije pouhých 4 miliony obyvatel.
Taiyuan je průmyslovým střediskem provincie, mnoho staletí
má značný ekonomický i vojenský význam
a bohatou historii. V 19.
století zdejší banky dominovaly celé Číně,
ale rozvoj moderního
bankovního
systému
pod evropským vlivem
přinesl úpadek města.
Začátkem 20. století význam Taiyuanu opět vzrostl po vybudování železničního spojení s tratí Peking–Wuchan. Po roce 1949 se
Taiyuan stal průmyslovým městem koncentrujícím se
na těžký průmysl, s velkými železárnami, chemičkami
a produkcí stavebních hmot. Jméno města znamená
doslovně „Velká planina“ a vztahuje se ke geografii oblasti, v níž řeka Fen opouští hory a rozlévá se
do roviny. V samotné provincii Shanxi se nachází 76
univerzit a 216 výzkumných ústavů a center. Shanxi
University of Finance and Economics patří mezi univerzity svým charakterem spíše regionálním. Byla založena v roce 1951 a v současné době zde studuje
22 000 studentů.
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Kromě
čínských studentů zde studují
také zahraniční
studenti, a to
v
převážně
míře z jiných
asijských zemí.
Jedinou výjimkou je německý
student,
který zde stuii Hlavní budova univerzity Xiude
duje magistBuilding
erské studium
a plánuje v budoucnu realizovat podnikatelské aktivity. Všichni studenti studující na této univerzitě, a platí to pro všechny
univerzity v celé Číně, musí bydlet v kampusu univerzity. Shanxi University of Finance and Economics má
v celém městě tři kampusy, které zajišťují studentům
veškerý servis (stravování, ubytování, sportovní i kulturní aktivity). Krutou pravdou ovšem je, že studenti
jsou ubytováni po osmi v jednom pokoji, bez vlastního sociálního zařízení a kuchyňky, a mají rozpisy pro
využití koupelen. Takže neustále potkáváte studenty
pochodující po kampusech s plastovými košíčky, kde
mají šampony, ručníky a sprchové gely. Každý student, který nastoupí v Číně na univerzitu, tak musí
absolvovat čtyřtýdenní vojenský výcvik na univerzitě. Najednou máte pocit, že jste se ocitli v armádě
a ne na půdě univerzity. Výuková hodina trvá 50 minut a poté ohlašuje zvonění, nebo hudba, přestávku.
Studenti jsou zvyklí, a v podstatě musí, absolvovat
všechny předměty v jakoukoliv dobu. Čínští studenti
jsou zvyklí učit se vše nazpaměť, takže je vidíte, jak
neustále sebou vláčí hromady knih a učí se opravdu
všude (v parcích, na chodbách, v učebnách) a stále.
A to i o víkendech, brzo ráno i pozdě v noci.
Výukový proces i struktura studijních oborů je v základních obrysech podobná našim univerzitám. Zajímavou skutečností je, že se klade obrovský důraz
na problematiku financí a management organizací
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je považován za vyloženě okrajovou záležitost. Já
osobně jsem se podílela na výuce na Fakultě financí
a na Fakultě mezinárodního obchodu. Na obou těchto fakultách jsem realizovala výuku strategického managementu, jednak v mezinárodním prostředí, a také
ve finančních institucích. Až přímo v Číně si člověk
palčivě uvědomí důvody nezájmu o management
a marketing. Když si uvědomíme potenciál zákazníků a zaměstnanců na tomto obrovském trhu, tak si
teprve uvědomíme proč managementu je věnována
minimální pozornost. Teprve zde si člověk uvědomí,
jak prostředí ovlivňuje fungování trhu a jak zákonitosti,
které platí u nás v Evropě, zde vůbec neplatí a nefungují.
Přes veškerou rozporuplnost této země, na jedné
straně obrovsky bohatí lidé a na druhé straně chudáci živořící na ulicích, to byla pro mě obrovská zkušenost. Musím říci, že jsem se zde setkávala s milými lidmi, a to jak s kolegy, tak i se studenty, kteří mi
v případě potřeby pomohli nebo se se mnou bavili
o svých názorech a životě, pokud tedy našli vhod-

ná slova v angličtině. Jsou zde dvě obrovské bariéry, a to jazyková a informační. Všichni předpokládají,
že mluvíte a rozumíte čínsky, a proto na vás urputně
mluví čínsky, i když vidí, že nejste Číňan. Takže jsem
se občas musela zadívat do zrcadla a přesvědčit se,
že se mi nezešikmily oči. Informační bariéra způsobuje, že Číňané často nemají reálnou představu o světě
mimo Čínu, velmi rádi se připodobňují Spojeným státům. Využívání informačních zdrojů, se kterými běžně
pracujeme a využíváme, zde není možné a dostáváte
se do informačního vakua. A v těchto okamžicích si
přímo bytostně uvědomujete, v jak krásné zemi žijete, jak skvělý je západní svět, jak úžasná je Evropská
unie. Začnete si velmi vážit a oceňovat to prostředí,
ve kterém žijeme. A když potkáte na ulici člověka,
který není Číňan, tak se přátelsky pozdravíte a pocítíte obrovskou sounáležitost s ostatními západními
národy a cítíte se jako pravý Evropan.
Šárka Zapletalová,
katedra podnikové ekonomiky a managementu

INTERNACIONALIZACE OPF
MASTER OF
BUSINESS
ECONOMICS
AND
MANAGEMENT
V loňském roce jsme na naší fakultě přivítali první skupinu

indických studentů navazujícího
magisterského oboru Business
Economics and Management,
specializace Marketing and Trade,
vyučovaného v anglickém jazyce.
Momentálně jsou studenti 2. ročníku zaneprázdněni psaním svých
diplomových prací a taktéž přípravou na státní závěrečné zkoušky,
které je čekají na konci 4. semestru. Přesto si studenti najdou nějaký ten čas na zábavu, práci nebo
cestování!
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Hi, my name is Joseph John and
I‘m from India. I have completed
my Bachelor’s degree in Business and Management in India.
After finishing my Bachelor‘s degree I had been working for two
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ERASMUS+
STUDENTI
NA OPF

different corporate companies for
2 years. While working I decided
to study Master’s degree abroad,
as that will give me a transcendent experience and exposure. So
I started with homework on finding
reputable universities around the
globe. Then one fine day I got to
know about the Silesian University. Eventually, I started digging up
more information about the school
and the courses. I found it as reliable and trustworthy. Why did
I mention reliable and trustworthy?
Well, being a 3rd country citizen, it isn’t that easy to find
a good business school and it‘s
not only about the school but
also about the place where the
school resides - it should be
safe and welcoming for a 3rd
country citizen. For me, Karvina
is the best place to live and a very
calm town. So, on December 5th,
2018, I landed in the Czech Republic. The faculty was so good
at assisting all my needs. The Silesian University provided me with
the relevant program which I did
in the Bachelor’s degree and also
our professors are really good at
teaching and friendly in nature. It’s
been almost one year in the Czech
Republic for me and honestly
speaking, I‘m having a memorable
time here so far, a lot of new friends and experiences.

28

Last summer I spent 3 months
working in Italy under the Erasmus+ internship program and
I had a high time there as well.
I also got a chance to visit Poland
where I delivered my presentation
within an international student seminar organized by our university
and its Polish partner university.
The Silesian University provides
a lot of other opportunities such as
scholarships. Last semester, I received a merit scholarship based
on my fairly good grades. Great,
isn‘t it?
Karvina has given me a surpassing opportunity to work
here. Now I‘m working as an
English teacher for a local high
school and also for a primary
school, having an amazing experience with my Czech students. Still, it always depends
upon us, how we take the time and
opportunity prolifically. I suggest
my friends who are thinking about
coming to Karvina, it’s absolutely
the right decision. Do it! The right
decision at the right time is the
most important. Good luck.
Joseph John

„I am Gaëlle, an Erasmus student
from France. I am studying Business Administration at the School
of Business Administration in
Karviná for one semester. I have
selected 9 subjects which are:
“Intercultural Communication”, “Introduction to the Czech Language
and Culture”, “Managerial skills”,
“Marketing”, “Personal Development Skills for Mobilities”, “Principles of Finance”, “Professional
English”, “Project Management”
and “Small and Medium-Sized Entrepreneurship”. I try to be involved
as much as possible: I am part of
the international team at “Business
Gate”. We are working on a marketing project for the company
“Iglou”. The SBA in Karviná organizes a lot of events for international
students such as the Erasmus Day
and International Student Seminar.

There is a very good ambience in
the dormitory between the Erasmus and Czech students. We play
volleyball, handball and football together. There are also some parties like “Halloween Party” where
we can enjoy the Czech student
life.“
Gaëlle Mazué
Living in greenery, being surrounded by nature, walking in the fresh
air every morning, spending healthy and peaceful days… Being
a student in Karvina means being
intertwined with these beauties.
You can find a natural habitat everywhere. Besides, Karvina has
a beautiful and big park like many
places in Czechia do. The name of
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Thanks to the localisation of Karviná, we can travel to some beautiful
and big cities such as Brno, Ostrava, and Olomouc which are near.
Indeed, Karviná is a small town
near to the border with Poland,
so we have had the opportunity to
go to Cieszyn during the Erasmus
trip. I have also assisted in several sports matches (football and
handball matches) in Karviná. In
this town, there is also a possibility
to do some fitness training and to
play bowling. We went to Ostrava,
which is only 30 minutes away by
train, to see a hockey match. In
this city, there is also a possibility
to go climbing, to play laser-game
and to do plenty of other activities.

the park is Božena Němcová. This
place offers you the opportunity to
have a nice time with your friends.
Another important issue for students is to travel. Travelling is an
important, yet cumbersome part
of our students’ life. However, Czechia is a great opportunity to travel
as it is located in the middle of Europe. Therefore students have the
chance to visit many countries.
Moreover, in terms of education,
you can take advantage of many
opportunities at the university and
improve yourself. Karvina will offer you many opportunities in this
sense. Consequently, it is so perfect to be a student, moreover, it
is more perfect to be a student at
Karvina.
Elif Osmanoğlu
My name is Maftuna Sayitova.
I am an Erasmus student from Turkey, Kocaeli University, Master’s
Degree.

My Erasmus experience has started in one of the most picturesque
countries with rich history, located
in the heart of Europe - Czech Republic. I have decided to study at
Silesian University, faculty of Business Administration in Karvina.
Even though the city is very small
and quiet it is such a cozy place
with interesting historical places,
and close to one of the biggest
cities in Czech Republic - Ostrava. Moreover, Karvina is a perfect
chance for me to write my thesis,
in such a calm place without being
distracted and spending my time
in the library till the very evening,
because it is only 2 minutes walk
from our dorm. I am very grateful
for our Erasmus coordinators for
organizing interesting events and
helping us with every simple question we have! And I would like to
thank our buddies for taking care
of us and never letting us get bored! I am sure that many more interesting events are about to come,
in which we will take an active part!
My experience of staying in one of
the beautiful countries of Europe,
learning new language and culture, will be the most striking and
unforgettable!
Maftuna Sayitova
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ERASMUS DAY
NA FAKULTĚ
V rámci oslav programu Erasmus+
se v termínu 10. – 12. října konalo
více než 3000 akcí po celém světě.
Oddělení zahraničních styků naší
fakulty si na čtvrtek 10. října připravilo akci nazvanou Erasmus day.
V malém sále měli zájemci možnost navštívit workshop s názvem
„Proč vyjet na Erasmus“, na kte-

rém studenti prezentovali své zážitky ze zahraničních mobilit.
Následovalo vyhodnocení fotosoutěže o nejhezčí Erasmus foto.
Vítězem se stal Jan Krawczyk se
svým snímkem ze studijního pobytu ve Španělsku. Ve foyer fakulty
probíhal Global Village, kde zahraniční studenti podávali své tradiční pokrmy. Doprovodný program
ve formě deskových, logických her
a hlavolamů probíhal v prostorách
studovny. Akce se zúčastnili nejen
studenti fakulty a studenti pobývající u nás v rámci mobilit, vyučující,
ale také na 90 studentů Střední
průmyslové školy v Karviné apod.

NA OPF
DORAZIL
MIKULÁŠ
Tak jako každý rok, je zapotřebí
náležitě oslavit období Adventu
a Vánoc, a tak i seznámit naše zahraniční studenty s místními zvyky
a tradicemi. Jinak tomu nebylo ani
tento rok, kdy jsme mohli přivítat
rekordní počet studentů z celého
světa. Proto byla 4. prosince uspo-
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řádána akce s názvem „St.
Nicholas Day“. Poprvé se však
tato slavnost konala v menze fakulty, neboť se jí účastnilo přibližně
70 studentů z Číny, Turecka, Francie, Uzbekistánu a Indie. Nesmíme
opomenout ani naše české „buddies“, kteří se zapojili do realizace
nevšedního odpoledne a stali se
tak neocenitelnou pomocí této
povedené akce. Mikulášský den
byl zahájen přivítáním studentů
panem proděkanem pro zahraniční styky. Následovala prezentace
o Adventu a vánočních svátcích,
kterou studenti bedlivě sledovali. Nejvíce je zaujala informace
o nekonečné lásce a plodnosti při
polibku pod jmelím, kdy dokonce

Věříme, že tato nevšední záležitost
zpestřila zahraničním studentům
pobyt v Karviné a jsme velice rádi,
že jsme mohli prezentovat alespoň
část naší české kultury a tradic.

EAIE 2019
HELSINKI
Ve dnech 23. – 27. září se členové
oddělení zahraničních styků opět
zúčastnili konference a Mezinárodního veletrhu vysokých škol
v Helsinkách. Naše delegace byla
součástí stánku Study in the Czech
Republic, který každoročně orga-

nizují a připravují pracovníci Domu
zahraniční spolupráce při MŠMT
ČR. Tento rok patříl český stánek
k těm největším a nejatraktivnějším. Studium v ČR reprezentovalo
celkem 22 univerzit a vzdělávacích
institucí. Opět jsme se setkali s některými z našich dlouhodobých
zahraničních partnerů a projednali
další spolupráci v novém období Erasmus počínajícím od roku
2020/2021 (Oulu University of
Applied Sciences, Karelia University of Applied Sciences, Joensuu
(Finsko), University of Szeged (Maďarsko), J.F. Oberlin University (Tokyo, Japonsko), University of Lodz,
Saxion University/Nizozemí, EPHC
Belgie, University of Economics/
Polsko). Byla diskutována možnost
navázáni spolupráce s italskými
University of Brecia, University of
Padova a kyperskou University
of Nicosia. Setkali jsme se rovněž s představitelem agentury pro
nábor studentů v Indii Abduelm
Razakem, kde byla vyhodnocena
spolupráce a projednán další způsob získávání zahraničních studentů do placeného magisterského
studia. Vyskytla se zde i možnost
zahájit spolupráci s agenturou pro
získávání zahraničních studentů
z postsovětských zemí (Uzbekistán, Gruzie, Azderbajdžán). Jelikož
se nejednalo pouze o veletrh vysokých škol, ale i konferenci, měli
jsme možnost navštívit přednášky
zahraničních odborníků z oblasti
mezinárodního vzdělávání a školství.

INTERNATIONAL
WEEK
NA UNIVERSITY
SAVOI MONT
BLANC,
CHAMBERY
VE FRANCII
Ve dnech 14. – 19. října proběhl na partnerské univerzitě Savoi
Mont Blanc International Week konaný na téma: „Jak zvýšit přitažlivost a viditelnost středně velkých
univerzit na mezinárodní scéně?“.
Během tohoto týdne francouzská
univerzita zorganizovala veletrh
partnerských vysokých škol a pozvala své studenty do kampsu
Jean Belecombette, kde byla naše
univerzita prezentována současně
s dašími 48 partnery. Během celého týdne probíhaly workshopy
a prezentace jednotlivých partnerů,
kteří přednášeli na uvedné téma.
Naše fakulta přispěla s prezentací
týkající se úspěšného zahraničního projektu: „Entrepreneurship
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někteří studenti si odnášeli jmelí s sebou domů. Těžko říct, jaký
úmysl se jmelím měli a jak večer
pokračoval. Na konci prezentace
však přišlo nečekané překvapení
ve formě „Black listu“, ve kterém
byli vyhodnoceni největší uličníci
fakulty. O této informaci se dozvěděli Mikuláš s Andělem a Čertem,
kteří přišli jednat. Každý z členů
zmiňovaného „Black listu“ musel
splnit jeden z vylosovaných úkolů, kterými byly například otázky
o české kultuře či pantomima.
Tato část večera definitivně rozproudila atmosféru, neboť někteří
odvážlivci dokonce využili taneční
parket, kde předvedli ty nejzábavnější kreace. Zbytek večera se nesl
ve velice přátelské atmosféře, kdy
kvalitní konverzace byla obohacena o naše české vánoční pokrmy
a svařáček.
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Cummunication in Multicultural
Team“. Současně jim byla nabídnuta možnost se k tomuto projektu připojit v budoucnu. Chambery
je velmi krásné historické městečko obklopené majestátnými Savojskými Alpami, které pokračují až
k Mont Blancu na hranicích Francie. V historickém jádru města se
nachází hrad vévody Savojského
a mnoho dalších historických budov. Univerzita se se svými 15 000
studenty řadí k jedné ze středně
velkých francouzských unviverzit.
Je velmi dobře hodnocena v rámci World University Ranking mezi
ostatními univerzitami. Nabízí velký
výběr oboru od sociálních, jazykových, ekonomických, humanitních.
Velkého významu dosáhla předevších v technických oborech. V jejích laboratořích vzniklo několik
světových patentů a vyvíjela například střílecí kuši pro francouzského biatlonistu Martina Fourcada.
Jeden z jejich kampusů se nachází
v městě Annecy, přibližně hodinu
cesty od Chambery. V jeho okolí
se vyskytuje krásné ledovcové jezero. Právě tento kampus je jeden
z nejmodernějších součástí této
univerzity, vybaven velkým technickým zázemím, novou knihov-
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nu, moderními posluchárny. Zde
mají francouzští studenti možnost
v odborných laboratořích získat
praxi v oblasti robotiky a technických vědách. Tento semestr studují na naší univerzitě 3 studentky
z této partnerské univerzity v rámci programu Erasmus+. Věříme, že
se další spolupráce v budoucnu
prohloubí a budeme mít možnost
přivítat znovu francouzské pedagogy na International Weeku konaném na naší fakultě.

Univerzita patří k nejstarším partnerům naší fakulty, protože tato
spolupráce se rozvíjí od roku 1997.
Obě univerzity si tradičně vyměňují
studenty, učitele a zaměstnance
v rámci programu Erasmus+. Letos na podzim se program týkal
výuky na Fakultě cestovního ruchu a hotelnictví, kde M. Chylková a K. Heinz přednášely na téma
interkulturní komunikace. Všichni
čeští hosté byli pozváni na International office, kde diskutovali
o dalších možnostech spolupráce v rámci programu Erasmus+,
a zejména o organizaci Společné
turecko-české konference, která
je plánována na rok 2020. Diskuse pokračovala v kanceláři děkana na Fakultě politických věd, kde
byl dohodnut konkrétní společný
harmonogram přípravy. Účastníci obou stran byli přesvědčeni, že
spolupráce mezi univerzitami bude
v budoucnu úspěšně pokračovat.

ROZVOJ
ZAHRANIČNÍHO
NÁVŠTĚVA
PARTNERSTVÍ
UNIVERZITY
S POLSKEM,
CANAKKALE
ONSEKIZ MART NÁVŠTĚVA
KATEDRY
V TURECKU
CESTOVNÍHO
RUCHU
A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT
V JELENÍ HOŘE
Ve dnech 21. – 25. listopadu navštívili zástupci naší fakulty Onsekiz Mart University v Canakkale.

Jelení Hora je významným obchodním centrem a známým turistickým střediskem polského

Dolnoslezského vojvodství, s výhledem na majestátní vrcholy
Krkonošského národního parku
a Sněžku. Zde, v překrásném přírodním prostředí polských Sudet
má své sídlo filiálka Ekonomické
Univerzity ve Vratislavi a katedra
marketingu a managementu cestovního ruchu. Vedoucí katedry
pan profesor Andzej Rapacz a jeho
spolupracovníci zde již 40 let rozvíjí bakalářské, magisterské i doktorské studium cestovního ruchu.
Naše katedra cestovního ruchu
a volnočasových aktivit s nimi aktivně spolupracuje druhým rokem,
ale spolupráce začala již mnohem

dříve na základě kontaktu Ing. Milana Němčanského. Vedoucí katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit doc. Ing. Pavlína
Pellešová Ph.D., Ing. Patrik Kajzar,
Ph.D. a Ing. Miroslava Kostková,
Ph.D. v rámci podpory zahraničních vztahů s partnerskými univerzitami navštívili katedru marketingu
a managementu cestovního ruchu
v Jelení Hoře v polovině listopadu
letošního roku. V rámci návštěvy
byly kromě nových kontaktů s polskými kolegy projednány mimo
jiné publikační činnost, mobility
Erasmus+, účast na mezinárodních konferencích, přednáškách
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a workshopech, příprava společné
praktické výuky našich a polských
studentů a projednávaly se také
podrobnosti ohledně společné
organizace konference Aktuální
trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, která se každoročně koná
střídavě na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a na Filozoficko-přírodovědecké fakultě
v Opavě, a která se do budoucna
bude konat v rámci našich partnerství s pracovišti v zahraničí také
na katedře cestovního ruchu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, na katedře marketingu a managementu cestovního ruchu EU
Vratislav ve filiálce v Jelení Hoře.
Byla také projednána a připravena spolupráce ve dvou společných mezinárodních výzkumných
projektech, tematicky zaměřených
na lázeňství a gastronomické trendy, na kterých obě katedry budou
spolupracovat. Milé přijetí panem
profesorem Rapaczem a kolegy
z polské Jelení Hory nás obohatilo o mnoho hodnotných osobních
zážitků a připravilo půdu pro další
vědecký rozvoj katedry.

Z ČINNOSTI CENTRA
BUSINESS GATE
STUDENTI STÁLI U ZROZENÍ NOVÉHO RELAX
CENTRA ORLOVÁ
Během zimního semestru pokračoval již 8. ročník Business Gate Academy, kde 40 studentů v pětičlenných
týmech pracovalo v průběhu semestru na podnikatelských zadáních. Během semestru se prostřednictvím
zajímavých workshopů a konzultací od odborníků
mohli dále vzdělávat a posouvat svá řešení blíže k re-

w w w.busine
ssgate.cz

alizaci.
Jednotlivá
zadání
a další aktuální informace o Business
Gate je možné sledovat na www.businessgate.cz,
facebookových nebo instagramových stránkách. My
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bychom Vám ale v tomto článku rádi přiblížili na konkrétním zadání proběhlou realizaci podnikatelského
zadání na vytvoření marketingové strategie pro otevření nového Relax Centra v Orlové.
SMO, městská akciová společnost Orlová, je v současnosti jednou z největších firem v Orlové. Prvotním
úkolem společnosti je poskytování komunálních služeb. SMO provozuje několik sportovišť, od zimního
stadionu, přes tenisové kurty až po krytý bazén. Právě pod krytým bazénem vzniklo nové wellness, které
bylo v době běhu Business Gate Academy zrovna
ve výstavbě. Jakmile se nový wellness vybudoval, tak
celý areál ještě společně s bazénem a saunovým světem dostal nový název, a to RELAX Centrum Orlová.
Úkolem studentského týmu v Business Gate Academy bylo vytvořit lokální marketingovou strategii, která
přiláká návštěvníky z karvinského regionu a dalekého
okolí. První aktivitou, kterou musí začít každá nová
marketingová strategie je provedení interní a externí
analýzy. Na společném prvním meetingu studentů
Business Gate Academy se zástupci SMO se rozebrala interní situace ve firmě. Ze společné schůzky
vyvstaly zejména otázky typu: typu „Kdo je cílový zákazník? Kdo je konkurence? Proč by měli navštívit je
a ne konkurenci? Výčet nabízených služeb?…“
V druhé fázi bylo zapotřebí zjistit, jaký pohled měl
na stávající Krytý bazén Orlová názor návštěvník.
Studenti si připravili dotazník a vyrazili zjišťovat názory návštěvníků bazénu. Z analýzy vyšlo, že areál
navštěvovali převážně rodiny s dětmi (75%), lidé co si
šli zaplavat (5%) a lidé, kteří se šli “vysaunovat” (20%).
Zde je několik důležitých poznatků, na které studenti
díky rozhovoru a interní analýze přišli:
»» Rodiče chtějí zabavit své děti a Orlovský bazén je vhodný a cenově dostupný.
»» Návštěvníci milují teplou vodu.
»» Návštěvníci si chválí, že bazén není přeplněn.
»» Návštěvníci jsou převážně z blízkého okolí.
»» Návštěvníci hledají informace převážně
na Googlu.
»» Zařízení navštěvují rozdílné skupiny, a to převážně rodiny s dětmi a “saunaři”.
Po získání potřebných dat pro vytvoření komplexní strategie, byla v další fázi použita STDC matice

pro zařazení jednotlivých návštěvníků do skupin (viz
obrázek). Následně pro každou fázi se vytvořil vhodný obsah a vybral se pro něj vhodný kanál. Níže je
ukázka několika takových obsahů.

FÁZE SEE
Poukázky pro děti do základních škol – Pamatujete si, jak jste jako malé děti dostávali na základních
školách poukazy do cirkusu a vy jste s nimi přiběhli domů s větou „Mami, mami já chci do cirkusu!“ ?
Tak tyto poukazy fungují na víceméně stejný princip.
Děti dostanou vstup zdarma, a to za doprovodu rodičů. Přiběhnou domů, začnou prosit, a jelikož vstup
na bazén je finančně dostupný, tak je vysoká pravděpodobnost, že rodič dítěti vyhoví. Největší výhodou
je, že je možné změřit rozdíl mezi tím, kolik se rozdá
letáků a kolik se jich využije.

FÁZE THINK
Lidé v této fázi už přemýšlí nad tím, že by s dětmi
na ten bazén šli, akorát hledají kam. Pokud jsme si
podchytili dobře fázi SEE, tak zpravidla máme vyhráno, a to proto, že v tomto případě jsme jim touhu jít
na bazén (wellness) vyvolali my sami. V opačném případě se musíme o potencionální návštěvníky porvat.
Z analýzy bylo zjištěno, že nejvíce zákazníků vyhledává informace na Googlu. Proto byla navržena PPC
kampaň v okruhu 30 km, která zasahovala i Polsko.
Z tohoto důvodu bylo potřeba vytvořit 2 verze reklamních inzerátů, jednu česky a druhou polsky.

FÁZE DO
Ve fázi DO bylo potřeba pracovat na přesvědčení lidí,
že mají navštívit bazén v Orlové a rozhodně nemají chodit ke konkurenci. Tito lidé už měli pravděpodobně zájem plavat a momentálně se rozhodují kam
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FÁZE CARE
Poslední a velice důležitou fází je CARE, a to pro kryté
bazény a wellness centra obecně. Zážitek, který si
návštěvníci odnesou, je naprosto klíčový. Rozhoduje
o tom, jestli příště přijde člověk znovu. Pro tuto fázi
jsme vymysleli soutěž o 2 volné vstupy do nového

Wellness centra. Losuje se jednou měsíčně, a to vždy
třetí sobotu v měsíci. Každé losování se natáčí na kameru a následně se sdílí na Facebook. Vítěz 2 volných
vstupů je taktéž telefonicky kontaktován.
Navržené aktivity studenti na konci semestru přednesli zadavateli, který byl z výstupů nadšený, a domluvili se na další spolupráci. V implementační fázi,
za přispění Institutu interdisciplinárního výzkumu, přibyly další aktivity, které SMO považovalo za důležité při otevření nového relaxačního centra; natočení
propagačního videa, napsání Brand manuálu a tvorba nového webu. Veškeré výstupy studenti do konce
července předali zástupcům SMO. Díky této spolupráci studenti získali plno nových zkušeností, získali
praxi a vydělali si i nějaké peníze.

Z DĚNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU
ZIMNÍ SEMESTR ZAKONČILI POSLUCHAČI
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU VYHODNOCENÍM
NEJLEPŠÍCH SEMINÁRNÍCH PRACÍ
V rámci dvouletého rámcově uceleného programu Vybrané kapitoly z české a světové literatury absolvovala
v zimním semestru část posluchačů
U3V cyklus přednášek s názvem Knihy, které proměnily světovou literaturu. Role garanta kurzu a vyučující se
tentokrát ujala PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. z Ústavu bohemistiky
a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Cyklus nabídl
seniorům pohled na vybraný soubor
tzv. epochových literárních děl od období antiky až po konec 19. století.
Nutno podotknout, že od počátku se
přednášející Dr. Bednaříkové podařilo
posluchače pro dané téma naprosto strhnout. Přesvědčila je nejenom
svým přehledem o světové literatuře,
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jít. Proto bylo potřeba doladit webové stránky, které
měly jisté vady na kráse, a to jak na první pohled viditelné, tak skryté, které se vyčetly z Google Analytics.
Dalším moderním nástrojem, který jsme využili, byl
Chatbot. Na Facebookových stránkách společnosti
SMO si můžete vyzkoušet, jak takový chatbot funguje.

prosinec 2019

emocionálním projevem, ale i maximálním zapálením a nesmírnou chutí
předávat své obšírné vědomosti ostatním. Každý z posluchačů navíc
obdržel precizně zpracovaná skripta, která mu umožnila lepší orientaci
v probíraném tématu a dále možnost samostudia. Každou přednášku
odměnili účastníci bouřlivým potleskem. Jak posléze ukázala prezenční
listina, účast na přednáškách byla téměř u všech posluchačů stoprocentní.
Na rozdíl od studentů prezenčního a kombinovaného studia, kteří se
po ukončení výuky připravují na zkoušky, posluchači U3V plnili své
studijní povinnosti průběžně, a to vypracováním samostatné seminární
práce. Jedná se o nepochybně náročnější výstup z výuky oproti obvyklým závěrečným testům. Obchodně podnikatelská fakulta stanovením
této podmínky pro úspěšné ukončení studia deklaruje vysokou kvalitu výuky U3V, kterou by měly vysoké veřejné školy garantovat. Tuto
skutečnost vzala na vědomí rovněž Dr. Bednaříková, která posluchače
„nešetřila“ a stanovila náročné podmínky pro uznání práce (tematické
okruhy, rozsah, formu atd.). Po počátečních rozpacích a obavách se senioři vrhli na plnění zadaného úkolu
s obdivuhodným odhodláním a maximálním nasazením. Navíc dokázali začlenit do svých prací své vnímání,
city, názory.
„Uměl nahlédnout do nitra milující ženy, popsat její krásu, a také vniknout do její duše“, zamyslel se ve své práci
nad dílem Publia Ovidia Nasona pan Mikuláš Guráň a pokračoval: „Poodhalil její krásu bez závoje. Pěkně jí
dovedl vyznat lásku. Lásku tolik opětovanou a lidmi tak prožívanou“.
Nakonec byly Dr. Bednaříkovou vyhodnoceny
a oceněny věcným darem autorky tří nejlepších seminárních prací:
»» 1. Božena Augustovičová: Renesance
»» 2. Hana Friedlová: Vnímání rytířství
»» 3. PaedDr. Zdeňka Mrůzková: Obraz světa
a člověka v antice a v kontextu středověké
kultury
86-letá paní Augustovičová, která svou práci poctivě „naklepala“ na starém psacím stroji, reagovala:
„Původně jsem chtěla přestat na univerzitě studovat
s tím, že už jsem na to stará. Ale teď vím, že dokud
mi to myslí a ve studiu jsem úspěšná, budu v něm
pokračovat.“
Dr. Bednaříková zdůraznila, jak bylo pro ni obtížné vybrat mezi tolika kvalitními pracemi pouze 3 nejlepší. Ocenila mj. obsahovou a stylistickou úroveň, formální úpravu, práci se zdroji, schopnost uchopit téma
z vlastního úhlu pohledu a ostatní aspekty. „Říká se, že vítěz bere vše. Ale vy všichni jste pro mě vítězové“,
uvedla. „Ve výuce jsem posluchačům vždy zdůrazňovala, že dějiny literatury nejsou ani tak o datech, ale spíše
o souvislostech. Toto hledisko bylo také rozhodujícím kritériem při hodnocení závěrečných prací. A proto ráda
konstatuji, že tři nejlepší z nich svým obsahem i způsobem zpracování dosáhly úrovně vysokoškolské eseje,“
dodala závěrem.
V letním semestru budou přednášky pokračovat, přičemž se zaměří na klíčové texty, které ovlivnily vývoj moderní světové literatury, jejíž obraz ve 20. století utvářely také generační faktory a vztahy k jiným uměleckým
médiím jako je film, hudba a výtvarné umění.
Dagmar Sohrová
koordinátorka U3V
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V roce 2019 knihovna oslavila 10 let svého působení v nově
zrekonstruovaných
prostorách
na Na Vyhlídce. U příležitosti svého
jubilea knihovna připravila zajímavý
program.
První akcí byla začátkem zimního semestru přednáška Vojtěcha
Bruka ze společnosti Zvol si info
na téma: „Dávka chemtrails,
fake news a kritického myšlení!“ Účastníci se dozvěděli mnoho
zajímavých informací z oblasti fake
news a získali také tipy jak se s těmito dezinformacemi vypořádat.
V rámci oslav probíhala na Facebooku knihovny řada soutěží pro
studenty. Oslavy jubilea vyvrcholily 20. listopadu v moderních prostorách knihovny. Hosty přivítal
děkan prof. Ing. Daniel Stavárek,
Ph.D. společně s proděkanem
doc. Ing. Marianem Lebiedzikem,
Ph.D. a vedoucí knihovny Mgr. Gabrielou Chromcovou. Před knihov-

nou byl vysazen knihovnický strom
„Sakura ozdobná“. Následovala
prezentace historie knihovny. Došlo také na soutěžení, a to v připraveném retro knihovnickém kvízu.
Návštěvníci tipovali, např. kolik váží
balíček knih, nebo kolik je v šuplíku katalogizačních lístků apod.
Nejúspěšnějšími byli Pavla Siudová z Regionální knihovny Karviná
a Patrik Kajzar z naší fakulty. Hosté si prohlédli prostory knihovny
spolu s výstavou nejstarších skript
a odborných ekonomických knih.
Na závěr oslav se „cestovalo“ a to
na přednášce cestovatele Jana
Macháčka ze společnosti cestolet.
cz na téma: „Jak levně a efektivně cestovat“. Součásti oslav
bylo také vyhlášení nejaktivnějšího
čtenáře z řad studentů. Cenu získala Bc. Lucie Heczková.
Za 10 let se z univerzitní knihovny
stalo moderní informační centrum,
které nabízí nepřeberné množství
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UNIVERZITNÍ
KNIHOVNA KARVINÁ
SLAVILA 10. VÝROČÍ

tištěných i elektronických zdrojů.
Přejeme naší knihovně do dalších let hodně sil, elánu a zdaru,
abychom se i v budoucnu mohli
těšit z její nabídky služeb ušitých
na míru nejen studentům a akademikům.

POSLEDNÍ ROK TRVALÉ
UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
VÝZKUM MSP
Skončil poslední rok trvalé udržitelnosti projektu OP
VK „Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního
podnikání k dosažení konkurenceschopné znalost-

ní ekonomiky“ reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0016, který
zajišťovala katedra podnikové ekonomiky a managementu ve spolupráci s katedrou cestovního ruchu
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a volnočasových aktivit a katedrou ekonomie a veřejné správy.
V rámci trvalé udržitelnosti byla činnost výzkumných
týmů poměrně bohatá. Členové týmů se rekrutovali
z výše uvedených kateder. Výstupem projektu byly
zejména monografie, inovované studijní opory a odborné vědecké články a příspěvky na konferencích.
Výzkumná činnost se orientovala na malé a střední
podniky. Předmětem výzkumu byla podpora malých
a středních podniků a jejich inovační aktivity. Středem
pozornosti bylo kromě zjištění aktuálního stavu MSP
také posilování konkurenceschopnosti MSP a s tím
související potenciál CRM a řízení vztahů se zákazníky. V centru pozornosti výzkumníků bylo také využívání konceptu strategického marketingu malými
a středními podniky a poznávání podnikatelského
prostředí v rámci mezinárodního prostředí. Do výzkumné práce a tvorby studijních opor byli zapojeni
také doktorandi katedry podnikové ekonomiky a managementu. Výsledky jejich práce mohou být využity
i při zpracování disertačních prací.
Zpracovali jsme celkem 5 vědeckých monografií. Vytvořili 8 inovací distančních studijních opor s řadou interaktivních prvků, které budou využívány i v nových
studijních programech. Bylo rovněž publikovámo 13
vědeckých odborných článků a příspěvků na konference, kde mohly být prezentované výsledky výzkumné práce. Pro podporu MSP je užitečná metodická
příručka, která byla konzultována s Agenturou pro
regionální rozvoj v Ostravě (dnes Moravskoslezské investice a development, a.s.).
Členové výzkumných týmů se zaměřovali i na další
oblasti a aktivity. Zajišťovali publicitu projektu a snažili
se udržet navázané zahraniční vztahy. Ne vždy to
bylo jednoduché. Publicita projektu byla podporována
zejména nástěnkou ve vestibulu OPF a na webových
stránkách fakulty. Byly realizovány zahraniční cesty
do Německa, Polska a Rakouska. Celkem se uskutečnilo 14 zahraničních cest (2015 - 3 cesty, 2016 - 3
cesty, 2017 - 3 cesty, 2018 - 3 cesty, 2019 - 2 cesty).
V Polsku proběhla setkání na UE v Krakově. Setkání
s prof. Wiktorem z katedry marketingu bylo jako vždy
velmi podnětné, příjemné a zajímavé. Podobně tomu
bylo na katedře podnikání a inovací s dr. Urbaniec.
Konzultace a výměna názorů byla dle našeho názoru užitečná a přínosná pro obě partnerské strany.
Rádi bychom v těchto navázaných kontaktech pokračovali. V Polsku rovněž byla uskutečněna při každé
návštěvě schůzka s vedoucí pracovnicí Průmyslové
a obchodní komory Krakov. Tématem schůzek byla
konzultace k udržitelnosti projektu na téma podpory
malého a středního podnikání v Polsku v současné
době. Z cest jsme si přivezli i řadu zajímavých materiálů ke studiu. V Rakousku jsme uskutečnili setkání s prof. Roesslem a jeho kolegy z Ústavu malého
a středního podnikání. Ústav je součástí Wirtschaf-

38

tuniversität Wien. I zde proběhly konzultace k výzkumu MSP. Byly dovezené materiály pro naší výzkumnou činnost a monitorovala se možnosti spolupráce.
V Německu byl udržován kontakt s Hospodářskou
komorou v Berlíně (IHK Berlin).
Jak již bylo zmiňováno, připravili jsme i příspěvky
na konference, a to jak v tuzemsku, tak i zahraničí
(Litva, Slovensko), kde byly prezentovány dílčí výzkumné výsledky. K představení dílčích výzkumných
výsledků jsme využili i naši katedrální konference
na mezinárodní úrovni, které se uskutečnily v roce
2017 a 2019 (International conference on Decision
making for Small and Medium-Sized Enterprises.
Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava). V každém monitorovacím období jsme
zorganizovali v červnu workshop k našim aktivitám
v rámci trvalé udržitelnosti, kde byly prezentovány výsledky a průběh spolupráce se zahraničními partnery a představeny výsledky výzkumu a příspěvky
z realizovaných konferencí. K uvedenému jsme diskutovali a nezapomněli i na malé a chutné občerstvení.
Upřímně je třeba říci, že po skončení projektu jsme
měli trochu obavy, zda je možné zajistit požadovanou trvalou udržitelnost. Musíme však s potěšením
konstatovat, že jsme našli velkou podporu u členů
katedry, kteří nám pomohli nahradit kolegy, kteří z fakulty odešli. Všem mnohokrát děkujeme. Bez nich
bychom to nezvládli. Děkujeme jim za ochotu, vstřícnost a spolupráci.
Halina Starzyczná a Pavlína Pellešová

prosinec 2019

KALENDÁRIUM ANEB CO PRO
VÁS CHYSTÁME V DALŠÍM
SEMESTRU
Leden
go.slu.cz /kal
endar
»» V úterý 28. ledna pořádá fakulta
Den otevřených dveří. Začátek
je plánován od 9.00 hodin. Více informací
na webu fakulty.

»» Ve středu 29. ledna proběhne na naší fakultě Krajské kolo Ekonomické olympiády pro studenty středních škol. Hlavním organizátorem akce je Institut ekonomického vzdělávání, z.ú.

Únor
»» V pátek 21. února zveme všechny zájemce na Reprezentační ples
fakulty, který se uskuteční v kulturním domě Družba v Karviné. Pro
zájemce je připraven bohatý kulturní program.

Březen
»» V březnu se uskuteční další ročník Dne doktorského studia,
ve kterém je zájemcům o studium doktorského studia představen
studijní program, jeho náplň a podmínky přijetí ke studiu.

Duben

Pokusili
blížit pár jsme se vám při
s námi m akcí, na které s polovině ůžete těšit v pr vne
na vás č roku. Kromě nic í
v ých pře eká řada zajímah
z pra xe. dnášek odborník náře po Zážitkové semi-ů
a poradřádané Kariérním
a také ak ensk ým centrem
ra Businetivity v rámci centnezapom ss Gate apod. Ta
pravideln k
sledovat eňte
n
a
fa
k
u
ltním web ě
Kalendář
u
akcí.

»» V dubnu plánujeme další mezinárodní studentské setkání, tentokrát v Rzeszowě.
»» Budeme zdolávat první vrchol v rámci akce S OPéeFkou na vrchol.

Květen
»» V květnu připravujeme pro všechny příznivce zdravého životního stylu, další ročník akce Vyběhněte
s děkanem. Startuje se z náměstí před karvinskou fakultou a cíl je v areálu Lodiček.
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