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O čem to (ne)bude?  

• Nebude to o definicích a teorii RISu  

• Půjde o reflektovanou zkušenost 

neakademického pracovníka z managementu 

akademického prostředí  

• Přestože budou spíše zmiňovány problémy a 

překážky, přednášející zastává stanovisko, že 

„krize je příležitostí“  

• Půjde zejména o verifikaci víceméně známých 

pravd, přidanou hodnotou této přednášky tak 

může být posílení obdobného sdílení „reality“   

 



Úloha univerzit v rámci RIS 

(I)  
Role of universities in innovation systems: 

1.Universities as „antennas“ for adopting external knowledge 

2.Universities as source of highly skilled labour 

3.University – industry linkages 

4.Universities as incubators for spin-off 

    Prof. Franz Tödtling, Head, Institute for Regional Development 

 and       Environment, University of Economics and 

Business, Vienna, Austria  

 

Ad 1 a 2 = existence nositelů nových myšlenek, know-how, 

dovedností 

Ad 3 a 4 = ekonomizace /komercializace výsledků VaV   

  



Úloha univerzit v rámci RIS 

(II)  
Jaké jsou důvody pro spolupráci s aplikační sférou a 

komercializaci výsledků VaV?  
 

1.Nabízet kvalitní vzdělání, včetně přípravy kvalifikované pracovní síly ? 

 „Ano, ale zejména pokud má kvalitní výuka dopad na příjmy 

univerzity“ 

2.   Dělat dobrou vědu a kvalitní výzkum ?  

 „Hrát si lze různě, závisí na naturelu …“  
 

Klíčové důvody:  

Reakce na výpadek příjmů z veřejných zdrojů  

Změna ve vnímání pohledu na úlohu univerzit směrem k zajišťování 

konkurenceschopnosti regionu  

 



Proč se univerzitám nedaří 

„dělat business“?   
Vnímané překážky pro diverzifikaci příjmů  

Zdroj: EUA, Financially Sustainable Universitites II, 2011  

Chybí 

dovednosti  

Nevhodné 

řídící 

struktury  

„Nemáme to 

zapotřebí“ 



„Business oriented“ 

myšlení, znalosti a 

dovednosti   
O spolupráci s velkými podniky v regionu:  

„S jejich personálními řediteli se nemá vůbec smysl bavit o 
spolupráci, neb jsou to samí Magistři a ti tomu vůbec 
nerozumějí… „  

 

O prokázání zájmu o daný produkt ze strany aplikační sféry  

„Je faktem, že na výzkumu (XY) se průběžně pracuje…. 
Průmyslové aplikace je třeba teprve nalézt… Amatérsky 
byl zjišťován zájem u jedné české firmy na veletrhu a u 
několika dodavatelů … Dotaz byl zaslán přes e-mail určený 
pro zákazníky…. Jeden dotaz šel ke známému …. Byl jsem 
dotázán, jak to máme s Intelectual Property Rights. Nic 
chráněno zatím nemáme, a proto jsem komunikaci 
přerušil… Dostali jsme grant na pokračování podobného 
výzkumu, což oslabilo zájem o vyjednávání…“ 

 



Přetíženost „tažných“  
Jak se to projevuje? 

Omezený okruh akademických pracovníků 

Sepisuje věcné části projektů  

Účastní se důležitých návštěv/prezentují výsledky  

Finančně řídí své útvary (katedry, VŠ pracoviště)  

Nezbývá jim čas na samotný výzkum…  
 

Důvody: 

Skokový nárůst agendy (evropské projekty) 

Tlak na reprezentativnost školy 

Absence personální politiky v oblasti výchovy 

 Oborových inženýrů/technologických skautů… - projektoví 

manažeři nestačí!!!  

 budoucích nástupců…  ad. 

Dopad: „Buďme rádi, že je máme, a neklaďme na ně další nové 

požadavky…“ 



Nevhodné řídící struktury 

(I) 
A. Volba managementu a strategická rozhodnutí  

Management volen určitou částí zaměstnanců univerzity 

(akademiky) a (velmi malou) částí studentů  

  

 Příklad anomálie:  
 

 Budget VŠB: + 2 mld. Kč (z toho 1 mld. na vzdělávání) 

 Počet studentů: + 20 000  

 Poměr studentů v AS VŠB-TUO:  36%   

 Účast studentů ve volbách:  v průměru 5 - 10%  

 = 1000 – 2000 studentů má sílu 36% v otázce volby        

          managementu, schvalování rozpočtu, investic, reorganizace …  
 

 Studenti  by rádi  taky dostudovali, získali PhD. ….  
 

V rozhodování voličů a zvolených převažuje osobní zájem v 
horizontu do 5 (10) let ...  

 

 



Nevhodné řídící struktury 

(II) 
A. Nevhodná řídící struktura „z podstaty věci“   

  

 

 

 

Rektor 

Další 
prorektoři, 
ředitelé, 
děkani… 

Prorektor 
pro studium 

Prorektor 
pro VaV 

Kvestor Děkan 1 

Proděkan 
pro VaV 

tajemník 
Vedoucí 
katedry 1 Další 

proděkani, 
vedoucí 
kateder 

Ředitel VŠ 
ústavu 1 

Kolegium rektora 

= Kolegiální spolu(ne)odpovědnost   

= Diskrepance  v inform. tocích (dublování či naopak absence doručení informací… ad.)  



„Nemáme to zapotřebí…“  

Pokud to bude stále o „nabíjení“ z pozic akademických pracovníků 

mj. proti posilování úlohy univerzit v regionálním inovačním 

systému … ?  

 



Co s tím?   

 

V  

I 

P 

  

 

Aplikace V.I.P. principu (volně převzato od Fritze Ohlera, Technopolis) 

 

=  Visions/Vize    

=  Implementation/Implementace 

=  Patience/Trpělivost  

=  Příležitost (vlastní česká mutace) 

  



„P“ jako příležitost (I)   

4.5. 2012 od 13:00 do 14:30 setkání zástupců VŠB a společnosti VISTEON  

 

Obsah sdělení VISTEONu:  

1) Update on Visteon  - Varroc transaction 

2) HR statistics 

3) VLS requirements versus students skill set 

4) Actual and Future mutual cooperation 

5) Open discussion – next steps 

 



„P“ jako příležitost (II)   



„P“ jako příležitost (III)   



„P“ jako podnikání    

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO  

 

-Podpora start-ups (spin-off)  
  Proč?  

- Příjmy ?  

- Podpora několika málo odvážných ?  

- Podporovat podnikavost !  

-Podpora klastrů a fungujících firem 
  Proč?  

- Fyzická blízkost jako předpoklad lepší spolupráce   

 



Děkuji za pozornost 


