
Formování činnosti IIV a financování projektů spojených s IIV 

SU OPF 
 

1 Historie 

1.1 2014 
 

V roce 2014 byl zahájen projekt IRP  s názvem „Vytvoření Institutu interdisciplinárního výzkumu s 

důrazem na výzkum malého a středního podnikání“. 

Cíl projektu byl definován následovně: 

Cílem projektu je vytvoření a zahájení činnosti vědeckovýzkumného pracoviště na Obchodně 

podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě, jež by neslo název „Institut 

interdisciplinárního výzkumu“. Institut by měl vytvořit základnu pro další rozvoj odborných dovedností 

zejména mladých akademických pracovníků a studentů navazujícího magisterského a doktorského 

studijního programu. Zároveň by však sloužil i jako nástroj k podpoře a diseminaci vědeckých výsledků 

všech akademických pracovníků fakulty a k podpoře spolupráce akademického prostředí 

s podnikatelskou praxí, a to zejména v oblasti vědeckovýzkumné a poradenské.  Smysl jeho činnosti lze 

spatřovat ve třech rovinách, a to propedeutické, výzkumné a popularizační. 

Úlohou institutu je: 

 získávání vědeckovýzkumných úkolů v segmentu malého a středního podnikání  

 orientace vědeckovýzkumných činností do oblasti malého a středního podnikání a jejich 

následná koordinace napříč pracovišti fakulty 

 podpora pracovníků a studentů při získávání grantů z domácích i zahraničních zdrojů,  

 vytváření podmínek pro zapojení fakulty do mezinárodních sítí základního výzkumu, 

 asistence při vytváření výzkumných týmů pro dané projekty,  

 úzká spolupráce s Ústavem doktorských studií při začleňování doktorandů do 

vědeckovýzkumné činnosti,  

 navazování a další rozvoj mezinárodních kontaktů ve vědě a výzkumu, 

 zlepšování pozice SU OPF v oblasti uplatnitelnosti výsledků vědeckovýzkumné činnosti a jejich 

transferu do praxe, 

 popularizace vědeckovýzkumné činnosti fakulty. 

Činnost institutu byla zahájena k 1. 10. 2016 ale již před tím pod gescí projektu probíhala příprava 

výzkumného projektu „Vliv podnikatelského prostředí na udržitelnost podnikání: příklad MS kraje. 

Tento výzkumný projekt byl financován z grantu MS kraje a pokračoval do konce třetího čtvrtletí 2015. 

V prosinci 2014 byly zahájeny promoakce a vydávání pravidelného čtvrtletníku Newsletter IIV. 

 

1.2 2015 
 

Hlavní aktivity projektu a Institutu interdisciplinárního výzkumu začaly po přípravné fázi v lednu 2015, 

kdy byly zahájeny intenzivní promoakce, m.j. setkávání se starosty regionu, kontakty s Místními 

akčními skupinami a podnikatelskými subjekty v regionu Karviné. 

Hlavními cíli pro rok 2015 bylo: 

Zahájení realizace pilotního výzkumu v oblasti MSP - Udržitelné  podnikání a jeho podpora v kontextu 

očekávaného socio-ekonomického vývoje Moravskoslezského (MS) kraje 

Zpracování Strategií rozvoje obce – 2 obce 

Zpracování Marketingových strategií obce – 2 obce 



Průzkumy trhu pro firmy – 2 firmy 

Zpracovaní podnikatelského záměru – 1 firma 

Příprava dalších projektů předložitelných do dotačních titulů – 2 žádosti 

Příprava vzdělávacích kurzů pro představitele samosprávy či MSP – 2 kurzy 

Pokračování informační kampaně. 

 

1.3 2016 
 

Pro tento rok byl na základě výsledků roku 2015 a vzhledem k připravovanému zahájení činnosti 

Business Gate v Karviné předložen a schválen projekt IRP „Rozšiřování aktivit Institutu 

interdisciplinárního výzkumu – vytvoření Business Gate“ na léta 2016 – 2018. 

 Hlavními cíli projektu pro toto období jsou: 

 Zajistit splnění povinné odborné praxe pro studenty bc. studia prací pro BG 

 Zpracovat bakalářské/diplomové práce vycházející nebo týkající se činnosti BG 

 Zajistit zapojení studentů do řešení konkrétních projektů z podnikatelské praxe 

zpracovávaných v BG 

 Realizovat semináře, workshopy, diskuse, debaty a podobné akce s podnikatelskou 

tématikou určené mj. pro studenty SU OPF 

 Zajistit stáže studentů v podnicích spolupracujících s BG 

 Podpořit zájem o podnikání mezi studenty a absolventy SU OPF 

 Využít výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti malého a středního podnikání pro 

podporu studentů, kteří se zapojí do aktivit BG. 
Zvýšit úroveň praktických znalostí nejnovějších trendů v oblasti marketingu s důrazem na využití IT 

technologií u studentů spolupracujících s BG. 

2 Zásady financování IIV 
 

V roce 2014 byly náklady plně financovány z projektu IRP realizovaného v letech 2014 -2015. 

V roce 2015 jsou náklady IIV financovány z výše uvedeného projektu a z komerčních aktivit uvedených 

výše.  

V letech 2016 -2018 se plánuje financování IIV z projektu Business gate (50% mzdových nákladů), dále 

z realizovaných komerčních aktivit a z provozních nákladů SU OPF. 

Financování IIV podle jednotlivých let ukazuje následující tabulka. 

Rok Projekt IRP 
Projekt IRP 

GB + IIV 

Komerční zdroje 

(předpoklad 

2016) 

Rozpočet SU 

OPF 

(předpoklad 

2016) 

2014 1 292 000 0 0 0 

2015 1 452 975 0 44 590 0 

2016 0 504 360 cca 211 900 cca 529 600 

 

Zde je třeba vzít do úvahy fakt, že část fakturovaných výnosů jde na úkor plateb řešitelů a materiálových 

nákladů (tisky, propagace, cestovné atd.)  



3 Činnosti v jednotlivých letech 
 

3.1 Činnost v roce 2014 
V roce 2014 byly zahájeny první činnosti IIV. 

akce Stav finanční objem  

fakturace, tis. Kč 

účel účast 

pedagogů/THP 

Příprava činnosti 

IIV 

Zakončeno z projektu IPR  4 

Zahájení projektu 

MS kraje (grant) 

Zakončeno 2015  podpora MSP 6 

Newsletter č. 1 Distribuováno 5 propagace  5 

Jednání se 

starosty a svazky 

obcí 4 akce 

Zakončeno 1 úvodní informace 3 

 

 

3.2 Činnost v roce 2015 
V roce 2015 se činnost IIV soustředila na plnění stanovených cílů. (viz tabulka) 

akce stav finanční 

objem tis. Kč 

bez DPH 

účel účast 

pedagogů/THP 

účast 

studentů 

Newsletter 2 - 4 distribuováno -15 propagace SU 

OPF 

5 0 

Working papers 

1 - 26 

zveřejněno 0 Propagace 

vědy SU OPF 

31 2 

Metodika 

hodnocení 

Místních 

akčních skupin 

MS kraje 

schválena – 

podíl 

20 podpora VS 4 1 

Strategické 

plány obcí 

3 schváleny, 5 

nabídek, 1 

rozpracován 

95 podpora 

veřejné správy 

7 9 

Marketingová 

strategie firmy 

2 provedeny 22 podpora MSP 3 1 

Marketingová 

strategie obce 

1 schválena 12 podpora VS 3 1 

Analýza 

cílových skupin 

pro firmu 

1 provedena 12 podpora MSP 2 1 

Podnikatelský 

záměr pro 

sociální firmu 

1 12 podpora MSP 2 0 



Úvodní studie 

proveditelnosti 

evidence 

podnikatelských 

prostor 

1 300 podpora BG, 

příprava 

projektu 

4 1 

Promo week pro 

OZS SU OPF 

provedeno – 

podíl 

0 propagace SU 

OPF 

0 1 

Podpora IT pro 

obec Vělopolí 

probíhá  7,2 podpora VS 1 0 

Informační 

workshop pro 

SU OPF dotační 

příležitosti 

2 proběhly 0 informovanost 

pracovníků 

SU OPF 

16 0 

Studentská 

soutěž OPF 

open for 

Business 

První kolo 

září – prosinec 

2015 

0 Podpora 

podnikavosti 

studentů 

6 21 

celkem 48 akcí 465,2  78 38 

  

 

3.3 2016 
V roce 2016 dále probíhaly činnosti dle výše uvedených cílů. Přehled akcí uvádí tabulka. 

akce stav finanční objem 

tis. Kč bez 

DHP 

účel účast 

pedagogů/THP  

účast 

studentů 

Newsletter č.5 distribuováno -4,5 Propagace SU 

OPF 

4 0 

Working 

papers 27 -29 

zveřejněno 0 propagace 

vědy SU OPF 

4 0 

Strategické 

plány obcí  

1 schválen, 2 

rozpracovány, 

2 zahájeny 

475 podpora 

veřejné 

správy 

10 6 

Strategický 

plán obcí 

2 nabídky 65 podpora 

veřejné 

správy 

0 0 

Analýza pro 

obce 

1 zahájen 41 příprava obce 

na projekt EU 

2 0 

Podpora 

business gate 

– promo akce 

prováděno 

běžně 

5 příprava BG 2 1 

Akce BG  5 workshopů a 

přednášek 

10 provoz BG   

BG academy – 

studentské 

projekty 

5 projektů pro 

firmy 

0 uplatnitelnost 

studentů v 

praxi 

5 40 



Příprava, 

podpora a 

provedení 

studentské 

soutěže OPF 

open for 

Business 

3 

podnikatelské 

záměry ve 

finále   

21,5 podnikavost 

studentů 

6 4  

Podpora IT 

pro obec 

Vělopolí 

probíhá  7,2 podpora VS 1 0 

celkem 24 akcí 620,2  34 51 

 

Závěr 
Činnost IIV probíhá podle cílů a aktivit stanovaných v jednotlivých projektech. Postupně vzrůstá 

možnost částečného financování IIV z komerčních aktivit.  

 

 

Zpracoval: Ing. Dominik Vymětal, DrSc 

20.4.2016 


