Přehled činnosti IIV v letech 2014 – 2017
Institut interdisciplinárního výzkumu (dále jen IIV) byl založen v roce 2014 s cílem vytvořit na Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné vědeckovýzkumné pracoviště, které by sloužilo jako základna pro další
rozvoj odborných dovedností zejména mladých akademických pracovníků a studentů navazujícího
magisterského a doktorského studijního programu. Dalším cílem je podpora a šíření vědeckých
výsledků všech akademických pracovníků fakulty. Hlavní oblasti činnosti jsou orientovány na podporu
spolupráce s malými a středními podniky a organizacemi samosprávy. Za dobu své činnosti se IIV
orientoval zejména na:
•
získávání vědeckovýzkumných úkolů v segmentu malého a středního podnikání a orgánů
samosprávy na úrovni obcí měst a vyšších samosprávných celků,
•

vytváření výzkumných týmů pro tyto projekty,

•
podporu akademických pracovníků a studentů při získávání grantů z domácích i zahraničních
zdrojů,
•

popularizaci vědeckovýzkumné činnosti fakulty.

Při získávání vědeckovýzkumných úkolů se činnost IIV úspěšně rozvinula zejména v oblasti samospráv,
hlavně v oblasti tvorby strategických a marketingových plánů rozvoje daných obcí a měst.
Nejprestižnější zakázkou zde bylo zpracování strategického plánu rozvoje Městského obvodu Slezská
Ostrava. Spolupráce s podnikatelskou sférou je zatím orientována na různé analýzy potřebné pro
podávání žádostí o evropské dotace a na spolupráci s Místními akčními skupinami v regionu.
Na žádost statutárního města Karviná byl také realizován výzkumný a rozvojový projekt „Registr
podnikatelských prostor“. Tento program je nyní městem využíván jako forma podpory malým a
středním podnikatelům ve městě. Významnou formou spolupráce zaměřenou na podporu
podnikatelských aktivit studentů je soutěž OPF Open4Business, kde ve spolupráci s firmou Rekochem
proběhly již dva ročníky této soutěže. Samozřejmostí je také spolupráce s Business Gate. Nejžádanější
činností na podporu vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků na fakultě je podpora
přípravy a vyhodnocení nejrůznějších dotazníkových akcí. V tomto roce byla také zahájena podpora
neakademických pracovníků realizovaná cestou školení pro práci s programy MS Word a MS Excel,
kterých se zatím zúčastnilo 20 pracovníků.
Úspěšnou propagaci vědeckovýzkumných výsledků pracovníků fakulty zajišťuje platforma Working
papers, kterých bylo od jara 2015 publikováno již třicet devět. Ukazuje se, že tyto „pracovní“ publikace
mají ohlas i ve světě, a to zejména proto, že working papers jsou indexovány ve známé platformě
REPEC/Econlit.
S veřejnou správou Institut spolupracuje i na dalších projektech. Aktuálně se podílí na realizaci
komunitního výzkumu na téma sociálních služeb ve městě Karviná. Úloha Institutu při tomto výzkumu
je kromě designu dotazníků, také jejich statistické vyhodnocení. Institut v tomto směru nabízí odborné
analýzy ve statistických softwarech a během roku 2017 již takto zpracoval dotazníky z přijímacího řízení
studentů pro oddělení rozvoje a vnějších vztahů OPF nebo dotazníky na motivaci studia na SU pro
poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity v Opavě.
Další pravidelnou aktivitou Institutu je pravidelné vydávání Newsletteru. V září 2017 vyšlo již jedenácté
číslo, ve kterém akademičtí pracovníci nebo doktorandi OPF nabízí své odborné znalosti a návrhy na
aktuální řešení problému pro malé a střední podnikatele a veřejnou správu. Akademici i doktorandi

mají též možnost sdílet své ideje a rozpracované články v databázi Econpapers. Celkový počet working
paperů k září 2017 je 44.
Institut nově od roku 2017 zabezpečuje vzájemnou kooperaci studentů doktorského studia, kdy
studenti na pravidelných akcích sdílejí své poznatky a výsledky vlastního výzkumu. Institut během roku
2017 neopomněl ani THP pracovníky SU OPF. Na jaře pro všechny THP připravil školení nástrojů MS
Office, kde se mohli pracovníci ve skvělé atmosféře dovědět mnoho zajímavých a užitečných informací
o práci ve Wordu a Excelu.
Na obchodně podnikatelské fakultě je velmi důležitým prvkem vytvořit příhodné prostředí na podporu
podnikání pro studenty, ale i pro pracovníky fakulty. Institut v tomto smyslu zabezpečuje každodenní
provoz Business Gate. Multifunkční centrum pro podporu podnikání nabízí studentům možnost
pracovat na konkrétních podnikatelských zadáních a mají tak možnost uplatnit své svěží nápady v praxi.
Institut v projektu působí jako řešitel, který má na starosti kontrolu čerpání prostředků, zabezpečení
odborných lektorů přednášejících na aktuální téma nebo vybírá personální obsazení administrátorů,
operátorů a studentů Business Gate Academy.
V rámci podpory podnikání na OPF, Institut ve spolupráci s Business Gate vytvořil zcela novou koncepci
na podporu podnikání. První vlaštovkou v tomto smyslu je vytvoření prvního praktického studijního
předmětu PodnikniTo!, kde vybraní studenti mají unikátní možnost naučit se podnikavosti a
nahlédnout do procesu začátků podnikání. Na tento předmět navazuje Idea akcelerátor; projekt, kde
mentoři z řad fakulty připravuje studenty na možnost posunutí svého podnikatelského nápadu
k realizaci. Na tyto projekty navazuje spolupráce s potenciálními investory. Institut pořádá
podnikatelskou soutěž s firmou Rekochem ve stylu Dne D.
Shrnutí

Institut připravil a ve spolupráci s akademickými pracovníky a studenty realizoval celkem 13 akcí pro
veřejnou správu, z nichž dvě jsou stále ve fázi realizace, 6 celkem rozsáhlých akcí pro podnikatele,
další dvě jsou ve stádiu nabídkového řízení.
Na výzkumných a praktických zakázkách IIV se podílelo v 36 případech celkem 18 pedagogů, 4
doktorandi a 6 studentů. IIV se také metodicky, organizačně i autorsky podílel na vytvoření
monografie Hučka a kol. Modely podnikových procesů, která v nejbližší době vyjde v nakladatelství
C.H: Beck. Na těchto pracích se podílelo celkem šest pracovníku SU OPF.

