
Výroční hodnocení IIV pro rok 2018 
 

Práce pro veřejnou správu 
V roce 2018 byly zpracovány následující projety a zakázky zadané SU OPF ze strany veřejné správy: 

 Byl dokončen projekt grantu Moravskoslezského kraje Finanční stabilita municipalit  
Moravskoslezského kraje.  

 Aktualizace strategického plánu obce Střítež pro rok 2019. 

 Studie využitelnosti stávajícího kempu Lučina u Žermanické přehrady po jeho rekonstrukci. 

Práce pro podnikatelskou sféru 
V lednu 2018 byla dokončena zakázka firmy Cz Testing - příprava strategického plánu pro marketing 
firmy CzTesting. Tato zakázka je první zakázkou uskutečněnou na základě Rámcové smlouvy mezi SU 
OPF a touto firmou. Další zakázka pro rok 2019 je v jednání. 
V únoru 2018 byla rovně dokončena zakázka -  příprava podnikatelského záměru firmy Stavby Brudný, 
týkajícího se realizace výrobní linky podle patentu této firmy na povrchovou úpravu stavebních cihel. 
Pro firmu Arcelor Mittal Tubular Products Karviná byly prováděny přípravné práce pro strategii této 
firmy s cílem rozšířit prodej svařovaných trubek na stavebním trhu.  

Newsletter 
V roce 2018 Institut interdisciplinárního výzkumu pokračoval ve vydávání vlastního Newsletteru. 
Celkem byla vydána čtyři čisla Newslettru č. 13 – č. 16. Z toho číslo 15 bylo věnováno čtvrtému výročí 
zahájení práce Institutu interdisciplinárního výzkumu s marketingovým obsahem a nabídkou činností 
pro starosty a podnikatele v regionu. 

Working papers 
V souladu se zadáním – provádět podporu šíření vědeckých výsledků všech akademických pracovníků 
fakulty s cílem rozšířit spolupráci akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v oblasti 
vědeckovýzkumné a poradenské pokračovalo vydávání working papers. 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 2018 bylo dosaženo počtu šedesáti tří 
working papers (přírůstek o sedmnáct příspěvků). 
  
 

Registr podnikatelských prostor v Karviné 
 
Registr podnikatelských prostor statutárního města Karviná nadále běží v provozním režimu a je 
organizována běžná údržba a dohled s týdenními zprávami o stavu. V roce 2018 se neobjevily žádné 
problémy. V současné době je v systému zavedeno 56 nabízených podnikatelských prostor (nárůst o 
17).  



 
Výstupy zakázkové činnosti IIV charakterizuje následující tabulka podle metodiky transferu znalostí a 
výzkumu do praxe: 

  V ČR V zahraničí Počet CELKEM Příjmy CELKEM 

Počet nových spin-off/start-up podniků*         

Patentové přihlášky podané     0   

Udělené patenty**     0   

Zapsané užitné vzory     0   

Licenční smlouvy platné k 31. 12.     0   

Licenční smlouvy nově uzavřené     4 99 900 Kč 

Smluvní výzkum***, konzultace a 
poradentství***         

Placené vzdělávací kurzy pro zaměstnance 
subjektů aplikační sféry***         

 
 
 

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. K hlavním činnostem IIV v projektu Business Gate patří kontrola naplňování cílů projektu, 
kontrola plnění rozpočtu projektu a propagace činnosti a výsledků Business Gate. 
V roce 2018 se řešení projektu zaměřilo zejména na optimalizaci fungujících aktivit Business Gate a 
nastavení dalších procesů v činnostech, které plynule budou navazovat při řešení pokračujícího 
projektu. Za období 2016 – 2018 došlo k naplnění všech stanovených cílů. Pro další období se aktivity 
Business Gate, kromě základních cílů na podporu podnikavosti studentů OPF, zaměří také více na 
zapojení studentů do mezinárodních projektů a více zacílí na studenty středních škol z okolí 
prostřednictvím konaných workshopů na zvýšení kreativity a odborných znalostí. 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.  
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 nebo pomáhali s komunikačními nástroji v online 
prostředí.  
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. Studenti se zapojovali 
do projektů v rámci Business Gate Academy, kde se mohli podílet na zpracovávání konkrétních projektů 
na základě požadavků firem. Studenti tak měli možnost již v průběhu studia aplikovat své nabyté 
znalosti na konkrétních příkladech a konfrontovat je s realitou praxe. V rámci Business Gate Academy 
se mohli studenti zúčastnit rozmanitých workshopů. Např. V roce 2018 byly tyto workshopy odborníků 



z praxe zaměřené na webovou analytiku, time management, budování značky, kreativní řešení 
problémů, copywrithing, chatboti a voiceboti, PPC a obchodní dovednosti.. Více na 
http://www.businessgate.cz/academy/ . 
 
Studenti a akademičtí pracovníci zapojení do činnosti Business Gate Academy se dále aktivně podíleli 
na workshopech určených pro střední školy v okolí Karviné (Gymnázium Karviná, Obchodní akademie 
Český Těšín, Obchodní akademie v Ostravě Mariánských Horách, Gymnázium a Obchodní akademie v 
Orlové a další jsou připravovány). Žákům středních škol prezentovali možnosti a příležitosti, se kterými 
se mohou potkat při studiu na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF). Zároveň žákům přednesli 
praktické ukázky výuky zaměřené na moderní metody zakládání fiktivních firem, marketingové 
komunikace, finanční gramotnosti nebo Design thinkingu. 
 
Novou akcí připravenou ve spolupráci se studenty Business Gate byla v roce 2018 akce Týden 
podnikavosti na OPF. Akce proběhla v květnu 2018 v prostorách OPF a měla za cíl atraktivně přiblížit 
aktuální témata a zprostředkovat studentům možnosti odborných praxí a stáží. Během tří dnů se ve 
foyer a v Malém sále vystoupilo celkem 20 podnikavců a podnikatelů, kteří studentům představili svůj 
podnikatelský příběh a nabídli i doprovodné aktivity. Studenti se tak kromě zajímavých informací mohli 
také dozvědět o možnostech brigád, stáží nebo o nabídkách závěrečných prací. Týden podnikavosti tak 
úspěšně nahradil již poněkud neefektivní formát kariérních dnů. Každý den měl rozdílný program s 
jiným zaměřením. Akce se mimo studentů OPF zúčastnili také studenti z Gymnázia v Karviné, Havířově 
a Českém Těšíně. Zúčastněné firmy i studenti si během akce mohli odnést velké množství postřehů a 
informací, které je mohou inspirovat v rámci vlastní podnikavosti, která sama o sobě nemusí přímo 
vést k podnikání, ale hlavně k aktivnímu přístupu při řešení každodenních problémů. 
 
I v roce 2018 se nadále pokračovalo k naplňování 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 uskutečnilo 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 Greenlight nebo EMCT + konaných 
v letním semestru. 

 

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. Dále 
poskytuje odborné konzultace spojené s realizací vlastního výzkumu akademických pracovníků, kdy 
v roce 2018 proběhlo celkem 10 konzultací a poradenství. 



IIV pořádá pravidelná setkání doktorandů OPF, kde doktorandi diskutují o svých aktuálních problémech 
s realizací vlastního výzkumu a dizertační práce. Zároveň IIV pořádalo dva odborné semináře na využití 
SPSS a Zotero. 
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). 
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. 
 
 


