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POZVÁNKA   

na  závěrečnou konferenci  
v rámci projektu „Výzkumné a výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních 

poznatků z podnikatelské praxe do akademické sféry“ v rámci projektu ERASMUS+ č. 2020-1-

CZ01-KA203-078507 

 
 

V Ostravě dne 13. června 2022 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 
dovolte, abych Vás v rámci závěrečných aktivit našeho společného projektu „Výzkumné a 
výukové případové studie jako nástroj transferu aktuálních poznatků z podnikatelské praxe 
do akademické sféry“ (dále jen VYVY), realizovaného v rámci projektu ERASMUS+, co 
nejsrdečněji pozvala na závěrečnou konferenci, která se uskuteční  
 
 

dne 22. června 2022 v době od 10,00 do 19,00 hodin  
v prostorách Vysoké školy podnikání a práva, a.s. v Ostravě, na ulici Michálkovická 1810. 

 
 
Cílem závěrečné konference je prezentace výsledků tvorby výzkumných a výukových 
případových studií, diskuze k jejich tvorbě a využití, stejně jako sdílení zkušeností s jejich 
využitím ve výuce. Současně se jedná o poslední osobní setkání tvůrců případových studií a 
členů projektového týmu všech partnerských organizací v rámci projektu, kde bychom Vám 
také rádi poděkovali za dosavadní spolupráci. 
 
Těšíme se na naše společné setkání, které chceme využít nejen ke zhodnocení dosavadní 
spolupráce, ale také k plánování dalších společných aktivit. Z důvodu zabezpečení ubytování 
pro mimoostravské účastníky svou účast prosím potvrďte nejpozději do 16. června 2022 na 
email: andrea.folvarcna@vspp.cz.  Program konference naleznete přílohou této pozvánky.   
 
 
S pozdravem a přáním krásného dne 
 
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. 
Hlavní manažer projektu VYVY 
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Příloha 

 
Program závěrečné konference dne 22. června 2022 

 
 10:00 – 11:00 – Registrace účastníků, individuální jednání  
 11:00 – 11:15 – Úvodní projev rektora VŠPP, doc. Ing. Aleksandra 

Ključnikova, Ph.D. 
 11:15 – 12:00 – Zhodnocení projektu a prezentace výstupů, Ing. Andrea 

Folvarčná, Ph.D., hlavní manažer projektu 
 12:00 – 12:15 – Spolupráce škol a podnikatelské praxe (zástupce Krajské 

hospodářské komory)  
 12:15 – 12:45 – Přestávka na oběd 
 12:45 – 13:45 – Prezentace výukových případových studií (tvůrci výukových 

případových studií) a diskuse partnerů a hostů k tématu 
 13:45 – 14:15 – Projektové zkušenosti zahraničních partnerů (Slovensko, 

Polsko) 
 14:00 – 14:15 – Další spolupráce partnerů v rámci mezinárodních projektů, 

závěrečný projev rektora VŠO, doc. RNDr. Vladimíra Krajčíka, Ph.D. 
 14:15 – 14:30 – Přestávka 
 14:30 – 16:00 – Kulatý stůl k projektovým aktivitám s metodiky projektu 

(moderuje Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., hlavní manažer projektu) 
 16:00 – 19:00 – Společenské aktivity, individuální jednání účastníků 

v prostorách selské izby a vinného sklepa OstraWINA v centru Ostravy 

 
 
 
 
 


