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OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA Slezské

univerzity přispívá nejen ke vzdělanosti, ale také rozvoji
regionu

Obchodně podnikatelská fakulta vznikla v Karviné v roce
1990. Za více než 30 let své
existence opustilo její brány
téměř 14 tisíc absolventů.
Fakulta si od svého prvopočátku stanovila za svůj cíl
poskytovat nejen kvalitní vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření, ale také
svými vědecko-výzkumnými
aktivitami a tvůrčí činností přispívat k rozvoji regionu
a města, ve kterém se nachází. Zároveň dlouhodobě
spolupracuje s mnohými
ﬁrmami, neziskovým sektorem,
územně-samosprávnými celky i orgány státní
správy. Jednou z oblastí, které se na fakultě věnuje celá
řada odborníků je i rozvoj
a podpora malého a středního podnikání, jež je jedním
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z důležitých pilířů, na kterých stojí každá regionální
i národní ekonomika. Také
proto v posledních letech
vytvořila fakulta specializované pracoviště jako je Institut
interdisciplinárního výzkumu
a multifunkční centrum Business Gate, která nabízejí své
služby jak začínajícím podnikatelům, tak již etablovaným
ﬁrmám i veřejnému sektoru.
Do aktivit těchto pracovišť
jsou zapojováni také studenti, kteří takto získávají celou INSTITUT INTERDISCIPLINÁRNÍHO VÝZKUMU
řadu praktických zkušenospropojuje akademické činnosti s reálnou
tí, jež následně po ukončení
studia velice dobře využijí při každodenní praxí
hledání budoucího zaměstnání.
Institut
interdisciplinárního aktivitami cíli i na podporu
výzkumu byl založen v roce podnikání, především ma2014. Nabízí své služby lých a středních ﬁrem. Pro
malým a středním podnika- ně zpracovává marketingo� www.opf.slu.cz
telům, samosprávám i ne- vé studie či průzkumy trhu.
ziskovým organizacím ze- Dále poskytuje konzultace
jména v Moravskoslezském v oblasti managementu,
BUSINESS GATE – neocenitelná praxe
kraji. Za dobu své existence strategických plánů, optimapro studenty, inspirace a nové nápady
institut zpracoval například lizace nákladů. Vytvářením
pro firmy
strategické a marketingové interdisciplinárních týmů při
plány pro celou řadu obcí řešení projektů smluvního
Multifunkční coworkingové o propojení akademické te- a měst v regionu. Kromě nebo aplikačního charaktedokumentů ru jednotlivým akademickým
centrum Business Gate bylo orie s podnikatelskou praxí, strategických
založeno v roce 2016 ve spo- kdy studenti mají možnost se zaměřuje také na socio- pracovníkům přináší možlupráci Obchodně podnika- se aktivně podílet na řešení -demograﬁcké analýzy řešící nosti získávání celé řady
telské fakulty se statutárním podnikatelských zadání. Pro konkrétní problémy, se který- praktických zkušeností, které
městem Karviná. Jeho cílem podnikatele tak vzniká pro- mi se mohou obce potýkat. následně využívají ke zkvalitje podporovat rozvoj podni- stor, jak zadat k řešení kon- Velmi zajímavým výsledkem ňování výuky. Do těchto týmů
kání v Karviné a okolí. Tímto krétní problém, na který ne- činnosti je veřejně přístupná jsou také zapojování i stuprojektem se fakulta snaží zbývá v běžném provozu čas webová aplikace pro propo- denti. Tím se i u nich prohluani volné kapacity. Za ne- čet ﬁnančního zdraví obce. bují praktické dovednosti při
celých 5 let, kdy Business Ta vznikla ve vzájemné spo- řešení konkrétních reálných
Gate vykonává své aktivity, lupráci Obchodně podni- problémů a podporuje jejich
se do jeho činnosti zapojily katelské fakulty v Karviné podnikavost.
na tři stovky studentů, kteří a Moravskoslezského kraje
spolupracovali s více než pa- a umožňuje obcím a městům � www.iivopf.cz
desátkou ﬁrem. Pro studenty nejen v Moravskoslezském
i zástupce ﬁrem jsou pravi- kraji, mimo jiné, jednodudelně organizovány odborné chým způsobem vyhodnotit
si své ﬁnanční zdraví a dloupřednášky.
hodobou udržitelnost svého
hospodaření. Institut svými

