Výroční hodnocení IIV pro rok 2016
Práce pro veřejnou správu
V roce byly zpracovány následující dokumenty zadané SU OPF ze strany veřejné správy:






Strategický plán obce Malá Bystřice – pokračování z roku 2015 a dokončení.
Strategický plán obce Komorní Lhotka .
Strategický plán obce Písek.
Aktualizace strategického plánu obce Střítež na léta 2016 – 2017.
Strategický plán Městského obvodu Slezská Ostrava statutárního města Ostrava.

Pro obec Vělopolí pokračovala IT podpora obecního úřadu.
V rámci přípravy Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání byla zpracována analýza pro
statutární město Karviná, která obsahovala vstupní situační analýzu území ve vazbě na
vzdělávací systém a analýza demografie, ekonomické úrovně, trhu práce a příjmu v daném
území ORP Karviná jako zásadní východiska ke zpracování strategií v oblasti vzdělávání.
Obdobná analýza obsahující vstupní situační analýzu území ve vazbě na vzdělávací systém analýzu demografie, ekonomické úrovně, trhu práce a příjmu v daném území ORP Havířov jako
zásadní východisko ke zpracování strategií v oblasti vzdělávání a dále syntéza existujících
platných strategií v území ORP Havířov a plánů s vazbou na předškolní a základní vzdělávání a
stanovení priorit oblasti rozvoje.
Činnost spjatá s Open for Business
Ve dne 7. 4. 2016 se uskutečnila na půdě OPF finální prezentace projektů prvního ročníku
soutěže Open for Business, 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.
Mezi třemi finalisty se objevila Petra Krejčí a její projekt Inteligentní technologická řešení,
který se zaměřoval na budování chytrých měst a chytrých společností a byl spojen s inovacemi
veřejného osvětlení, elektromobilitou, senzorickými systémy, optimalizací tras a inteligentním
řízení křižovatek. Druhým prezentujícím byl Radoslav Muzika, který představil svůj záměr
založit firmu na výrobu textilních doplňků pomocí technologie Patchwork. Firma má vyrábět
kvalitní ručně vyráběné doplňky českého původu. Posledním byl Marek Schwarz, který
představil projekt Infinity Pen, což je modulární psací potřeba, která je dodávaná také s
podstavcem, který simuluje levitaci. Ze strany poroty OPF byly dva projekty (Patchwork,
Infinity Pen) doporučeny k investici a jeden k přepracování a následné investici (Inteligentní
technologická řešení).
SU OPF se následně domluvila na pokračující spolupráci s firmou Rekochem i pro druhý ročník
soutěže Open for Business, který odstartoval na podzim 2016. Na konci roku se sešla odborná

porota a po následné konzultaci s investorem do druhého kola soutěže postoupily projekty
Gentlemens´ Club od překladatele Filipa Vlacha a Nová Insomnia studentů Zdeňky Kubošové
a Jiřího Kubzy. Druhé kolo vyvrcholí na jaře 2017 konečnou prezentací projektů před
investorem.
Institut interdisciplinárního výzkumu se na průběhu soutěže aktivně podílí. Členové IIV jsou
zastoupeni v odborné porotě posuzující projekty, zajišťuji propagaci soutěže na fakultě
prostřednictvím webových stránek nebo plakátů, aktivně komunikují s investorem i se
studenty. V listopadu 2016 IIV zajistilo přednášku odborníka z praxe Tomáše Rébla
s následným workshopem pro studenty OPF, na kterém vystoupili vítězové prvního ročníku
soutěže a kde studenti získali všechny důležité informace týkající se soutěže.
Newsletter
V roce 2016 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 ze čtyř
vydaných Newsletterů obsahuje odborné články interních i externích spolupracovníků IIV,
aktuality ze světa operačních programů a mnoho dalších zajímavých informací a odkazů.
Working papers
Mimo jiné cílem IIV je podpora šíření vědeckých výsledků všech akademických pracovníků
fakulty a podnícení spolupráce akademického prostředí s podnikatelskou praxí, zejména v
oblasti vědeckovýzkumné a poradenské. Prostřednictvím platformy Working papers chceme
dát 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 2016 přibylo celkem deset
nových článků. Na dalších článcích společně s autory spolupracujeme.
Registr podnikatelských prostor v Karviné
Na požadavek vedení statutárního města Karviná byl připraven projekt na podporu malého a
středního podnikání - evidence podnikatelských prostor v Karviné. Po projednání ve vedení
fakulty a univerzita byl tento projekt financován z fondu rozvoje univerzity. V závěru roku byl
uveden do provozu a předána městu k využívání. Nyní je aktivně nabízen i jiným subjektům,
např. městskému obvodu Slezská Ostrava a dalším.
Business Gate - Rozšíření činnosti IIV
Multifunkční centrum pro podporu podnikání Business Gate, které svou úspěšnou činnost
odstartovalo 7. března, 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.
Business Gate Academy už na jaře úspěšně začalo s propojováním podnikatelského prostředí
se studenty OPF. Mezi spolupracující malé a střední podniky, pro které studenti připravují
marketingové strategie, patří Mepac, Svět Plodů, Black Kale, Smarty Drink, Ledeos, Pštrosí
Vršek Wieder, Moravec Kvalitní Ponožky, Dva Mluvčí nebo OstraWina. O úspěchu Business
Gate Academy také hovoří fakt, že se podařilo navázat spolupráci s první velkou firmou Arcelor Mittal Tubular Products.
Kancelář IIV se aktivně podílí na výběru studentských týmů a odborných lektorů pro Business
Gate Academy nebo 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.
Marketingová strategie Slezské univerzity
V závěru roku kancelář IIV ve spolupráci s katedrou PEM zorganizovala přípravu marketingové
strategie univerzity. Na této strategii se podíleli pracovníci katedry PEM a studenti navazujících
oborů fakulty.
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. Kromě analytických prací IIV poskytlo v prosinci své služby i při
vytváření marketingové strategie pro Slezskou univerzitu.
V rámci spolupráce s RPG byty se v září uskutečnil workshop, který IIV uspořádal pro klienty
RPB bytů. Pořádání workshopů pro RPG byty a jejich klienty je v případě zájmu plánováno i
v dalším roce.
Na pracích IIV se aktivně podíleli pedagogové i studenti. V roce 2016 spolupracovalo na
aktivitách IIV 6 studentů magisterského studia. Podíleli se na strategických plánech tří obcí
(sběr dat, dotazníky), jedné SWOT analýze obce a ve dvou případech na projektu evidence
podnikatelských prostor Karviná (místní šetření). Dále se na aktivitách podíleli i pracovníci
fakulty. Celkem se prací zúčastnilo 15 akademických pracovníků, jeden pracovník CIT rektorátu
univerzity a jeden administrativní pracovník.

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.
Ekonomický výsledek IIV za rok 2016
…….

