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PREAMBULE 

 

Tato příloha Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké 

a další tvůrčí činnosti Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na období 2016-2020 (dále jen DZ OPF) 

identifikuje styčné body (aktivity) mezi strategickými cíli fakulty a strategickými cíli (aktivitami) 

operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) a specifikuje plánované intervence 

z OP VVV. Tyto intervence mají přispět k naplnění cílů DZ v oblasti rozvoje fakulty směřující k vyšší 

kvalitě a lepším výsledkům a v oblasti obnovy související infrastruktury.  

Příloha zahrnuje konkrétní informace o tom, jaké aktivity chce fakulta při maximálním využití výstupů 

projektů realizovaných v předchozím programovém období financovat z OP VVV průřezově pro celou 

fakultu, specificky pro studijní programy a obory, pro konkrétní aktivity ve výzkumu a vývoji, pro oblast 

celoživotního vzdělávání a pro podporu studentů se specifickými potřebami. Plánované intervence jsou 

specifikovány ve vztahu k jednotlivým prioritním strategickým oblastem DZ OPF. 

  



Příloha Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na období 2016-2020: Identifikace styčných bodů mezi strategickými cíli fakulty a 

strategickými cíli OP VVV 

 

Zpracováno dne: 30. 10. 2015  2/8 

 

IDENTIFIKACE STYČNÝCH BODŮ 

 
Na základě  definované mise SU OPF a SWOT analýzy je stanoveno osm strategických oblastí 

a strategických cílů. Konkrétně se jedná o následující prioritní strategické oblasti: 

 vzdělávání, 

 věda, výzkum a tvůrčí činnost, 

 vztahy k vnějšímu prostředí, 

 kvalita, 

 internacionalizace, 

 lidské zdroje, 

 hospodaření, 

 image. 

 

Prioritní strategická oblast 1: Vzdělávání 

 

Hlavní prioritou a strategickým cílem SU OPF je zajišťovat kvalitní vzdělávání v ekonomických, 

manažerských a jim příbuzných vědních oborech reflektujících podmínky trhu práce a společenské 

potřebnosti tak, aby absolventi SU OPF nacházeli odpovídající uplatnění na tuzemském i zahraničním 

trhu práce. Klíčovými faktory pro podporu naplnění strategického cíle jsou adekvátně sestavené plány 

studijních oborů, pedagogové s erudovanou odbornou a vědeckou činností a materiálně-technické 

a administrativní zázemí. 

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Tvorba vědecko-vzdělávací infrastruktury zajišťující efektivní propojení vědecké a vzdělávací 

činnosti. (PO1 – SC3) 

 Rozvoj a inovace materiálně-technického vybavení výukových prostor. (PO1 – SC3) 

 Tvorba systému spolupráce s aplikační sférou a odborných oborových praxí jako nedílné 

součásti vysokoškolského studia. (PO2 – SC1) 

 Inovace vybraných studijních oborů ve všech stupních studia (bakalářský, navazující 

magisterský a doktorský – vědecký orientovaný). (PO2 – SC1) 

 Investice do vzdělání, odborného vzdělání včetně odborné přípravy pro získání dovedností 

a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělání a odbornou přípravu. 

(PO2 – SC3) 

 Podpora kariérního růstu pedagogických pracovníků pro zajištění kvality výuky. (PO2 – SC4, 

SC5) 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. 

o Specifický cíl 3 - Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely. 

 OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. 
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o Specifický cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

o Specifický cíl 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality 

a strategického řízení vysokých škol. 

o Specifický cíl 3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. 

o Specifický cíl 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Prioritní strategická oblast 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost 

 

Hlavní prioritu v této oblasti zvyšování úrovně a získávání mezinárodního renomé vědecké činnosti 

fakulty v oblasti základního a aplikovaného výzkumu ve všech stanovených prioritních oblastech 

výzkumu, tj. malé a střední podnikání a rozvoj podnikatelského prostředí, finanční trhy a finanční 

instituce a možnosti financování podniků, faktory rozvoje cestovního ruchu, makroekonomická 

konkurenceschopnost a její ovlivňování mikroekonomického prostředí a modelování a simulace 

ekonomických, výrobních a sociálních systémů. 

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Rozvoj odborných kapacit vědeckovýzkumných pracovníků (PO1 – SC1, SC3, PO2 – SC5) 

Aktivita je zaměřena na zvýšení vědeckého a výzkumného potenciálu pracovníků OPF v rámci 

tuzemské i mezinárodní spolupráce, navázání nových a posílení stávajících vazeb se 

zahraničními pracovišti a podpora jejich účasti na domácích i zahraničních stážích a odborných 

školeních.  

 Výzkum v prioritních oblastech výzkumu OPF a propojení výsledků výzkumů a výuky. PO1 – 

SC1, SC2, PO2 – SC5) 

Výzkumná a publikační aktivita v prioritních oblastech jak v rámci institucionální podpory, tak 

i konkrétních projektů, podpora specializovaného výzkumného pracoviště – Institutu 

interdisciplinárního výzkumu a tvorba specializovaných výukových modulů. 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

o Specifický cíl 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu. 

o Specifický cíl 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných 

organizací s aplikační sférou. 

o Specifický cíl 3 - Zkvalitňování infrastruktury pro výzkumné účely. 

 OP VVV Prioritní osa 2  -Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

o Specifický cíl 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 
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Prioritní strategická oblast 3: Vztahy k vnějšímu prostředí 

 

Hlavní prioritou Obchodně podnikatelské fakulty v této oblasti je stát se respektovanou 

vysokoškolskou institucí, která bude rozvíjet spolupráci s podnikatelským sektorem a veřejnou správou 

nejen v oblasti výzkumných aktivit, ale také realizace profesně orientovaných studijních, které budou 

zcela v souladu s požadavky vývojových trendů trhu práce v regionu a ČR. 

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Prostřednictvím činnosti Institutu interdisciplinárního výzkumu (IIV) výrazně posílit spolupráci 

s praxí, prohlubovat a rozšiřovat vazby s podnikatelskou sférou. To znamená podporovat 

takové vědecko výzkumné aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu na SU OPF, jejíž výsledky 

osloví pro další spolupráci jak subjekty podnikatelské sféry, tak i veřejné správy. (PO1 – SC2, 

PO2 – SC1) 

 Prohlubovat praktické zkušenosti studentů jejich intenzivnějším zapojením do odborných stáží 

či prakticky orientovaných projektů ve spolupráci se strategickými partnery fakulty, Institutem 

interdisciplinárního výzkumu (IIV) na SU OPF a za pomoci projektu Business Gate, společné 

platformy propojující podnikatelský sektor s akademickým prostředím. (PO2 – SC1, SC5) 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

o Specifický cíl 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných 

organizací s aplikační sférou. 

 OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

o Specifický cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

o Specifický cíl 3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. 

o Specifický cíl 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblast i výzkumu a vývoje. 

 

Prioritní strategická oblast 4: Kvalita 

 

Nastavení nového efektivního systému řízení kvality v rámci SU OPF je jednou z klíčových oblastí, a to 

včetně ustanovení vnitřních orgánů zajišťujících vnitřní hodnocení kvality.  

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Zřízení rady pro vnitřní hodnocení a zjišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících 

činností, příp. úprava kompetence vědecké rady fakulty, která se danou problematikou bude 

zabývat. (PO2 – SC4) 
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 Identifikace souboru parametrů kvality, jež bude možno v maximální míře aplikovat nejen na 

fakultu, ale také na jednotlivé katedry. (PO2 – SC4) 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
o Specifický cíl 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality 

a strategického řízení vysokých škol. 

 

Prioritní strategická oblast 5: Internacionalizace 

 

Cílem je zvýšit atraktivitu Obchodně podnikatelské fakulty jako vyhledávaného partnera pro 

tuzemskou i mezinárodní spolupráci, a to jak v oblasti mobilit, tak i v oblasti vědy a výzkumu. 

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Internacionalizace akademického prostředí prostřednictvím zapojení zahraničních expertů do 

vědeckovýzkumných týmů fakulty. (PO1 – SC1) 

 Posílení a rozvoj mezinárodních spoluprací, zintenzivnění zahraničních zkušeností a mobilit 

akademických pracovníků. (PO1 – SC1, PO2 – SC5) 

 Podpora jazykové kompetence pedagogických, výzkumných a administrativních pracovníků. 

(PO2 – SC5) 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

o Specifický cíl 1 – Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků. 

 OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

o Specifický cíl 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

o Specifický cíl 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

Prioritní strategická oblast 6: Lidské zdroje 

 

Kvalita lidských zdrojů je klíčovým předpokladem pro rozvoj Obchodně podnikatelské fakulty a pro 

naplňování její mise v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu i vazby na společnost a vnější prostředí. 

Strategickým cílem v této oblasti je dosáhnout zlepšení ve kvalifikační struktuře akademických 

pracovníků, odborných dovednostech a kompetencích zaměstnanců a v neposlední řadě také 

v pracovním prostředí.  
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Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Zkvalitnění pracovního prostředí. (PO1 – SC3, PO2 – SC3) 

Plnohodnotný pracovní výkon je do značné míry podmíněn i příjemným pracovním prostředím. 

Je nezbytné kontinuálně pečovat o nemovitý majetek, rekonstruovat a zvelebovat jej, 

obnovovat mobiliář ve výukových, kancelářských i společných prostorách fakultních budov. 

V rámci této aktivity se proto předpokládají investice do rekonstrukce nemovitostí v užívání 

Obchodně podnikatelské fakulty. 

 Posílení pedagogických kompetencí akademických pracovníků. (PO2 – SC5) 

Aktivita je zaměřena především na posílení pedagogických kompetencí vysokoškolských 

učitelů, kteří sice disponují odbornou erudicí, ale v mnoha případech nebyli vyškoleni v oblasti 

umění vyučovat a testovat. Předpokládá se realizace odborných seminářů, workshopů a kurzů. 

Součástí aktivity je také získání dovedností v tvorbě a využívání online a elektronické podpory 

výuky.  

 Zlepšení jazykových kompetencí akademických pracovníků. (PO2 – SC5) 

Aktivita cílí na podporu aktivní znalosti anglického jazyka akademických pracovníků na takové 

úrovni, aby byli schopni vyučovat ve studijních oborech akreditovaných v angličtině. 

Požadované úrovně může být dosaženo realizací jazykových kurzů, aktivní účastí na 

mezinárodních odborných a vědeckých konferencích, působením na zahraničních vysokých 

školách v rámci krátkodobých i dlouhodobých stáží nebo hostováním zahraničních odborníků 

na domácím pracovišti. 

 Zavedení efektivního a účinného systému realizace personální politiky. (PO2 – SC4) 

Dostatečně kvalitní personální zabezpečení činnosti fakulty je podmíněno aplikací efektivní 

personální politiky. Je proto nezbytné zavést systém rozvoje lidských zdrojů pro zajišťování 

kvality na fakultě. Jako vhodné se také jeví implementovat komplexní systém hodnocení 

a odměňování akademických pracovníků. 

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

o Specific ký cíl 3 - Zkvalitňování infrastruktury pro výzkumné účely. 

 OP VVV Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

o Specifický cíl 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

o Specifický cíl 3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. 

o Specifický cíl 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality 

a strategického řízení vysokých škol. 

o Specifický cíl 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj 

lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje. 

o Tematický cíl 10 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem 

zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení 

otevřenosti vysokých škol. 
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Prioritní strategická oblast 7: Hospodaření 

 

Hlavním cílem v této oblasti je stabilizace instituce, jejíž ekonomické, finanční a organizační nastavení 

vnitřního prostředí vytvoří příznivé podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti ve vzdělávací 

a výzkumné činnosti. Strategickým cílem v oblasti hospodaření je postupné přizpůsobování se změnám 

ve financování vysokých škol, zvládání závazků a rizik souvisejících s budoucími projekty a finanční 

stabilita fakulty. 

 

Aktivity podpořené z OP VVV: 

 Realizace výzkumné infrastruktury laboratoře pro výzkum a simulace socioekonomických 

systémů a SW modulů pro podporu rozhodování v podnikatelském a veřejném sektoru. (PO1 

– SC3) 

Cílem je zajištění dostatečné výpočetní kapacity pro výzkum a vývoj v oblasti modelování 

a simulací socio-ekonomických systémů, čímž dojde k rozšíření dosavadních možností 

vědeckých a výukových činností na SU OPF. Primárně je tato aktivita orientována na podporu 

vědeckých činností, kariérního růstu pracovníků, podporu vědecky orientovaných studijních 

programů a rozvoje podnikatelského prostředí a státní správy v regionu. 

 Modernizace výukových prostor. (PO2 – TC10) 

Cílem aktivity je modernizace a inovace a významný rozvoj materiálně-technického vybavení 

Malého a Velkého přednáškového sálu. Realizací uvedených cílů dojde k podpoře obecného 

cíle, kterým je podpora rozvoje kvality výukového procesu na SU OPF. 

 Modernizace výukových a ubytovacích prostor. (PO2 – TC10) 

Aktivita bude zaměřena na modernizaci a rozvoj odborných učeben (jazykových, PC, gastro) 

včetně modernizace infrastruktury budovy E, D1 a D2 areálu Na Vyhlídce.  

 

Vazba na OP VVV: 

 OP VVV Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  

o  Specifický cíl 3 - Zkvalitňování infrastruktury pro výzkumné účely. 

 OP VVV Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

o Tematický cíl 10 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem 

zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení 

otevřenosti vysokých škol. 

 

Prioritní strategická oblast 8: Image 

 

Cílem je posílit informovanost široké veřejnosti, jakož i potenciálních zájemců o studium na 

SU OPF ohledně výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti akademických pracovníků 

fakulty. 
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Aktivity podpořené z OP VVV: 

• Posílit komunikaci se středními školami a širokou veřejností prostřednictvím internetové 

komunikace, sociálních sítí a organizací besed na různá témata s odborníky ze SU OPF. (PO2 – SC1) 

 
Vazba na OP VVV: 

 Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
o Specifický cíl 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro 

potřeby trhu práce. 

 
 
 
 
 
 
V Karviné, dne 30. 10. 2015 

 

 

  

 

 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. v.r. 

 děkan 

 


