
Výroční hodnocení IIV pro rok 2017 
 

Práce pro veřejnou správu 

V roce byly zpracovány následující dokumenty zadané SU OPF ze strany veřejné správy: 

 Aktualizace strategického plánu obce Střítež na léta 2018. 

Pracovníci IIV se dále podíleli na žádosti o grant MSK na téma Finanční zdraví obcí, dále na 

pracích spojených s tímto grantem v druhé – čtvrtém čtvrtletí  2017. 

Pro žádost o grant Sociální výzkum Karviná byly zpracovány rozpočty, připraveny struktury 

dotazníků a připravena jejich distribuce za strany řešitele dr. Buryové. 

Práce pro podnikatelskou sféru 

V rámci spolupráce s firmou Rekochem bylo připraveno a realizováno druhé kolo soutěže 

Open for Business. Pro třetí ročníky byly definovány zásady provedení tohoto ročníku ve vazbě 

na Koncepci na podporu podnikání studentů OPF (blíže v části týkající se BG). 

V měsících listopad 2017 – leden 2018 probíhá příprava strategického plánu pro marketing 

firmy CzTesting. Tato zakázka je první zakázkou uskutečněnou na základě Rámcové smlouvy 

mezi SU OPF a touto firmou.  

V měsících říjen – prosinec 2017 koordinuje IIV přípravu podnikatelského záměru firmy Stavby 

Brudný, kdy se připravuje realizace výrobní linky podle patent této firmy na povrchovou 

úpravu stavebních cihel.  

Newsletter 

V roce 2017 Institut interdisciplinárního výzkumu pokračoval ve vydávání vlastního 

Newsletteru. V každém čtvrtletí se tak starostové i podnikatelé z regionu mohli podrobněji 

seznámit s aktivitami, které fakulta a statutární město Karviná podnikají na podporu 

začínajících podnikatelů s cílem provázat reálnou praxi s výukou na OPF. Každý z dosud tří 

vydaných čísel (čtvrté je v přípravě) odborné články interních i externích spolupracovníků IIV, 

aktuality ze světa operačních programů a další informace a odkazy.  

Working papers 

Úkolem IIV je také podpora šíření vědeckých výsledků všech akademických pracovníků fakulty 
a dosažení spolupráce akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v oblasti 
vědeckovýzkumné a poradenské. Prostřednictvím platformy Working papers dává fakulta 
možnost zejména mladým vědeckým pracovníkům publikovat své výzkumy ještě ve fázi určité 
rozpracovanosti tak, aby mohli získat zpětnou vazbu před zasláním textů do recenzovaných 
periodik. Autorům jejich odborné články pomůžeme upravit do podoby, ve které jsou následně 
publikovány v databázi EconPapers. V roce 2017 bylo dosaženo počtu  čtyřiceti šesti working 
papers (přírůstek o jedenáct příspěvků).  



 

Registr podnikatelských prostor v Karviné 

Registr podnikatelských prostor statutárního města Karviná běží v provozním režimu a je 
organizována běžná údržba a dohled s týdenními zprávami o stavu. V roce  2017 se neobjevily 
žádné problémy. V současné době je v systému zavedeno 29 nabízených podnikatelských 
prostor. 

Činnost spjatá s Open for Business 

Ve středu 1. března se uskutečnilo finálové kolo druhého ročníku soutěže OPF Open4Business, 

jejímž cílem bylo podpořit realizaci podnikatelských nápadů studentů fakulty OPF podaných 

formou podnikatelských záměrů.  Fakulta ve spolupráci se soukromým investorem vyhlásila 

dvoukolovou soutěž s hodnocením soutěžní porotou. Vítězové získali možnost realizace 

investice v rámci kooperace s firmou REKOCHEM, ve smyslu dlouhodobé spolupráce při 

uplatnění na trhu.  

Do finálového kola postoupily projekty 

•        Projekt Nová Insomnie s.r.o – Zdeňka Kubošová, Jiří Kubza 

•        Projekt Venetus Man –Gentlemen‘s Club – Filip Vlach, Tomáš Stavěla 

Odborná porota ve složení Ing. Werner Bernatík, Ph.D., Doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. 

Karel Stelmach, Ph.D. Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. a Ing. Martin Klepek, Ph.D. za přítomnosti 

zástupce investora Bc. Radka Kowaly a zástupců Institutu interdisciplinárního výzkumu, Ing. 

dominika Vymětala, DrSc a Ing. Tomáše Pražáka oba projekty s předkladateli posoudila a 

ocenila. 

Bohužel, žádný z projektů nedostal požadovanou podporu. Projekt Venetus Man nebyl 

doporučen k realizaci, Projekt Nová Insomnia byl doporučen s omezeními, která posoudila 

firma Rekochem, a rozhodla se projekt nepodpořit. 

Projekt Open4Business tímto nekončí, v červnu byla zahájena příprava třetího ročníku 

soutěže, která se stala součástí Koncepce podpory podnikání studentů OPF.  

Business Gate - Rozšíření činnosti IIV 

Multifunkční centrum pro podporu podnikání Business Gate, které svou úspěšnou činnost 

odstartovalo 7. března 2016, má za cíl propojení akademické sféry s podnikatelskou praxí. 

Centrum podporuje několik možností vzájemné spolupráce. Základním pilířem je Business 

Gate Academy, které vytváří přirozenou symbiózu mezi praktickou a zkušenou myslí 

podnikatele s kreativní a inovativní myslí studenta. Týmy studentů vedené odbornými lektory 

se věnují konkrétním zadáním podnikatelským projektů, a tím získávají praxi v oboru. 

Z pohledu podnikatelských subjektů je to vhodná příležitost, jak zadat k řešení konkrétní 

problém, na nějž nebývá v běžném provozu čas ani volné kapacity či prostředky. Druhým 

pilířem je Business Gate Benefit, sloužící pro začínající podnikatele, kteří potřebují pomoci 

s realizací konkrétního podnikatelského nápadu. Zároveň Business Gate slouží jako 



coworkingové centrum nabízející krátkodobé pracovní místo nebo zasedací místnost 

s komplexním vybavením.   

V roce 2017 se řešení projektu zaměřilo zejména na optimalizaci fungujících aktivit Business 

Gate a nastavení dalších procesů v činnostech, které povedou k dosažení stanovených cílů. Ve 

všech stanovených cílech dochází k průběžnému plnění.  

V roce 2017 bylo obhájeno celkem 7 závěrečných prací, tematicky navázaných na činnost BG 

a další minimálně 4 práce budou dokončeny s předpokladem obhajoby v akademickém roce 

2017/2018.   

Business Gate úspěšným studentům zprostředkovává odborné stáže ve spolupracujících 

podnicích, nebo studenti a absolventi OPF mají možnost využívat služeb BG v souvislosti se 

svým podnikáním. V roce 2017 bylo realizováno 7 odborných stáží studentů OPF a 10 studentů 

nebo absolventů využilo, či aktivně využívá služeb BG v souvislosti se svým podnikáním. 

Nejčastěji využívají služeb BG Benefit, kde mají možnost konzultovat své problémy se začátky 

podnikání.  

Základním pilířem projektu je Business Gate Academy, kde pokračuje úspěšné propojování 

podnikatelského prostředí se studenty OPF. Mezi spolupracující malé a střední podniky, pro 

které studenti připravovali marketingové strategie, pomáhali s komunikačními nástroji, 

případně sestavovali  marketingové strategie, jsou Stevula - výroba a prodej košil, Craneballs 

- české vývojářské studio, Linea Nivnice - Hello - výroba džusů Hello, nadace Bez Mámy, TP 

Eurookna - výroba eurooken a vchodových dveří, Zámeček Petrovice, Kaufland -  síť 

supermarketů, hypermarketů a obchodních domů, eParkomat - přední poskytovatel informací 

o parkování bez vlastního parkovacího místa, Hongik - výroba a servis pomocného i hlavního 

zařízení ke strojům používaným především v automobilovém průmyslu, E-blue - vývojové 

studio nejúčinnějších herních zbraní a zařízení, Artex - návrhy a realizace koupelen, Borcad - 

přední světový výrobce sedadel pro osobní železniční dopravu, agentura Dva Mluvčí.  

Kancelář IIV se aktivně podílí na výběru studentských týmů a odborných lektorů pro Business 

Gate Academy a  na komunikaci se zástupci spolupracujících podniků. Ve spolupráci s Business 

Gate zprostředkovává IIV mnoho zajímavých přednášek a workshopů pro studenty. Na jaře i 

na podzim se uskutečnil cyklus přednášek Online marketing, kde odborníci z praxe 

prezentovali své zkušenosti s politickým marketingem, designem webových stránek, 

s využitím content marketingu v praxi, se správným nastavením PPC kampaní, s tvorbou  

e-shopů nebo s efektivní komunikací na internetu. K hlavním činnostem IIV v projektu 

Business Gate ovšem patří kontrola naplňování cílů projektu, kontrola plnění rozpočtu 

projektu a propagace činnosti a výsledků Business Gate.   

Novinkou v roce 2017 bylo vytvoření Koncepce na podporu podnikání studentů OPF. Cílem 

této koncepce je zabezpečit vývoj podnikatelských nápadů od počáteční fáze myšlenky, přes 

získání investora až po fázi již rozběhlého a fungujícího podnikání. V rámci této strategie se od 

zimního semestru 2017/2018 uskutečňuje mnoho aktivit podporující počáteční podnikavost 

studentů OPF. 



Na konci září proběhla na fakultě přednáška Jakuba Tížka, který studentům představil svůj 

příběh o začátcích podnikání během studia na vysoké škole. Následně nabídl studentům 

možnost zapojit se do prvního ročníku PodnikniTo! na OPF. Jedinou podmínkou bylo mít 

podnikavého ducha, a tudíž se mohli hlásit i studenti, kteří ještě ani svůj podnikatelský nápad 

neměli. Na základě motivačního dopisu Jakub Tížek vybral 15 studentů a ti se následně 

zúčastnili semestrálního kurzu PodnikniTo!, kde rozvíjeli svůj podnikatelský potenciál. Během 

kurzů se studenti seznámili s nástrahami počátku podnikání, naučili se definovat svůj základní 

produkt, získali svého poradce při rozvoji nápadu, nabídli svůj produkt či službu potenciálním 

zákazníkům, nebo se naučili vypočítat si náklady spojené s uvedením nápadu na trh. Kurz 

PodnikniTo! byl ukončen prezentací studentských nápadů před komisí mladých podnikatelů 

z Karviné a okolí, kteří studentům předali cenné rady pro vytvoření podnikatelských záměrů a 

udržitelnost na trhu. Studenti následně budou mít možnost se přihlásit do soutěží 

Open4Business, Greenlight nebo EMCT + konaných v letním semestru.  

Začínající aktivitou v rámci Koncepce podpory podnikání na OPF je také Idea Akcelerátor. 

Cílem akcelerátoru je podpora studentů OPF s developmentem vlastních podnikatelských 

nápadů pomocí odborných konzultací od odborníků z OPF. Výstupem by měly být 

podnikatelské projekty předpřipravené pro přihlášení do Open4Business, Greenlight nebo 

EMCT + a zvýšení jejich šance na úspěšnou realizaci. V prvním ročníku se do Idea Akcelerátoru 

přihlásilo 5 podnikatelských nápadů. Idea Akcelerátor funguje nezávisle na kurzech 

PodnikniTo!, i když studenti mohli obě dvě aktivity kombinovat. Projekt je realizován během 

celého zimního semestru a studenti jsou pravidelně mentorování zástupci OPF až ke 

konečnému doporučení pro účast v navázaných soutěžích, jejichž je OPF partnerem,  

Další činnosti IIV 

Kancelář IIV dále poskytuje pomoc při vyhodnocení dotazníkových šetření nebo při 

vyhodnocení průběžných a závěrečných testů prostřednictvím softwaru Remark Office OMR. 

Výsledné hodnocení je poté zpracováno ve statisticko-analytických softwarech Microsoft 

Excel, případně IBM SPSS.  

Na IIV probíhá odběr zpráv ze systému Anlupa. V případě, že se objeví výzva spadající do 

oblasti vědeckého výzkumu na SU OPF, jsou příslušní pedagogové upozorněni na možnosti 

vyplývající z dané výzvy. V rámci spolupráce s Centrem podpory inovací VŠB-TUO IIV 

zpracovává informace o dotačních příležitostech a informuje pracovníky fakulty o možných 

příležitostech z oblasti grantů a výzev (jednou měsíčně). 

V prvních měsících pracovníci IIV zpracovali Koncepci doškolování THP pracovníků ve 

vybraných otázkách MS Excel a MS Word. Tato školení se poté uskutečnila ve dvou pracovních 

skupinách pro MS Word i MS Excel. Byly probírány zvláštní případy použití funkcí obou 

programových balíků. Školení se zúčastnilo celkem 18 THP pracovníků v obou případech a to 

jak z ekonomického oddělení, tak ze studijního oddělení a dále odborné referentky děkanátu..  

V průběhu roku 2017pracovníci IIV prováděli koordinační a editorskou činnost na společné 

monografii EkF VŠB-TUO a SU OPF „Modely podnikových procesů“ vznikající pod vedením 

prof. Hučky. Ze strany SU OPF se na publikaci podíleli čtyři spoluautoři, z toho jeden pracovník 

IIV. Monografie právě vyšla tiskem u nakladatelství C.H. Beck. 



Aktuální informace a výsledky práce IIV jsou prezentovány na sociálních sítích IIV a na 

webových stránkách IIV: http://iivopf.cz/. Na těchto portálech se lze seznámit s výsledky 

činností IIV, konkrétními službami, které IIV poskytuje, aktualitami z podnikatelského 

prostředí, se spolupracovníky IIV a s právě publikovanými Working papers.  

 

 

http://iivopf.cz/

