Vědecká rada SU OPF

ZÁPIS Z KORESPONDENČNÍHO JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY SLEZSKÉ
UNIVERZITY V OPAVĚ,
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ č. 77
Datum konání: od 13. 7. 2018 do 22. 7. 2018
Vyjádřili se:

Fuchs, Gongol, Klepková Vodová, Myšková, Plevný, Polouček, Ramík, Rolínek,
Řimánková, Skaunic, Starzyczná, Stavárek, Suchánek, Švarc, Tuleja, Tvrdoň, Zimková,
Žižka.

Nevyjádřili se: Janoušková, Konkolski, Koráb, Lebiedzik, Morys, Nerudová, Popesko, Radkovský,
Schellong, Weimann.
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Záměr uskutečňovat kurz MBA na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě
v Karviné

Průběh korespondenčního jednání Vědecké rady SU OPF
1

Členům VR SU OPF byl dne 13. 7. 2018 v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice rektora č. 11/2018
zaslán e-mail s žádostí děkana o vyjádření se k záměru uskutečňovat kurz MBA na Slezské
univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. V rámci tohoto
korespondenčního jednání se vyjádřilo celkem 18 členů, z nichž 3 připojili i své připomínky
k obsahu záměru.
Dr. Skaunic vznesl připomínku ve smyslu, aby všechny moduly byly zakončeny esejí nebo
případovou studií a forma testu by v některých případech spíše mohla sloužit jako doplňující
prvek, nikoliv jako jediný způsob zakončení modulu.
Prof. Zimková se dotázala, od kdy se předpokládá zapojení zahraničního partnera a jakým
způsobem (přednášky zahraničních lektorů a jejich účast při závěrečných obhajobách). Dále
vznesla dotaz, zdali výběr předmětů jejich obsahová stránka koresponduje s poptávkou
budoucích studentů a jestli byl předběžně zjišťován zájem o MBA kurz. Následně se prof.
Zimková dotázala, zdali bude v sylabech doplněna literatura.
Doc. Švarc konstatoval, že podporuje záměr zahájit kurz MBA, nicméně má k navržené podobě
dvě zásadní výhrady, a proto s ní nesouhlasí. Jako minimální akceptovatelný rozsah závěrečné
práce považuje 50 stran a rozsah soustředění pokládá za nedostatečný.
Reakce děkana na připomínku dr. Skaunice – Připomínka bude předána garantovi kurz a
vyučujícím jednotlivých předmětů ke zvážení. Již při přípravě kurzu byla u některých předmětů
zvažována esej místo testu, nakonec se vyučující přiklonili k testu. Vše bude ještě jednou
projednáno.
Reakce děkana na dotazy prof. Zimkové – Ačkoliv na základě dosavadních zkušeností ze
spolupráce se zahraničním partnerem předpokládáme rychlé a korektní jednání, jako reálné se
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jeví zahájení společného programu od akademického roku 2019/20. Zapojení zahraničních
pedagogů předpokládáme jak prezenčně u některých předmětů, tak využitím MOOC kurzů a
zapojením do e-learningové formy studia. Partnerská univerzita má svůj MBA program ve
výrazné míře postaven právě na distanční formě výuky. Předpokládá se i účast partnerů u
závěrečných obhajob. Všechny tyto náklady budou zohledněny v kalkulaci a stanovení ceny
MBA kurzu. Skladba předmětů v navrhovaném kurzu byla konzultována se zájemci o kurz a
zároveň vychází z nabídky obdobných kurzů na jiných českých i zahraničních vysokých
školách. Studijní literatura bude obsažena v e-learningové podpoře každého předmětu. Jelikož
se předpokládá využití i jiných než pouze knižních zdrojů, není seznam literatury přímo součástí
sylabu.
Reakce děkana na připomínky doc. Švarce – Rozsah soustředění i závěrečné práce byl v době
přípravy kurzu podrobně diskutován a porovnáván s konkurenčními programy. Výsledné
hodnoty jsou rozhodnutím děkana a vedení fakulty. Po zkušenostech z prvního běhu mohou být
podrobeny další debatě. Na SU OPF je dlouhodobě rozsah diplomových prací stanoven na 40 –
60 stran, doporučený rozsah závěrečných prací pro MBA byl s ohledem na profesní zaměření
kurzu stanoven o 10 stran nižší.
Závěr: VR SU OPF projednala záměr uskutečňovat kurz MBA na Slezské univerzitě v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, členové VR SU OPF vyjádřili své připomínky a VR SU
OPF tak bere záměr na vědomí.

prof. Ing.
Daniel
Stavárek,
Ph.D.

Za správnost: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Zapsala: Miroslava Snopková
Karviná, 25. 7. 2018

Digitálně podepsal
prof. Ing. Daniel
Stavárek, Ph.D.
Datum: 2018.07.25
08:21:55 +02'00'

Příloha č. 1:
Dopis děkana prof. Stavárka členům VR ze dne 13. 7. 2018
Vážené kolegyně, vážené kolegové,
s omluvou za narušení prázdninového režimu si Vás dovoluji oslovit s žádostí o korespondenční
projednání záměru uskutečňovat na naší fakultě kurz MBA. Jelikož se dle vysokoškolského zákona
jedná o mezinárodně uznávaný kurz, je nutné, aby záměr projednala fakultní i univerzitní vědecká rada.
Všechny potřebné informace včetně průvodního komentáře naleznete v příloze emailu. Připomínky,
náměty a komentáře jakéhokoliv typu prosím zasílejte emailem paní Mirce Snopkové
(snopkova@opf.slu.cz) do 22/07/2018.
Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji hezké léto.
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan
Karviná 13. 7. 2018
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