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úvod

Projekt o kterém se v průběhu celého následujícího dokumentu zmiňuji pracovním názvem 3374, je 
projektem financovaným a realizovaným v rámci podpory strukturálních fondů Evropské unie, 
konkrétně Jednotného programového dokumentu 3, a nese plné jméno: „Vývoj a odzkoušení 
programů dalšího kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti biotechnologií“. 
Tento projekt je jedním z prvních partnerských projektů mezi univerzitou ( reprezentovanou zde 
1.lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze) a inovativní společností (reprezentovanou zde 
nadnárodní biotechnologickou společností Genzyme Corporation, konkrétně její pobočkou pro jižní 
cluster střední a východní Evropy).
Vstupní myšlenka projektu je motivována snahou zvýšit konkurenční schopnost Hlavního města 
Prahy, potažmo České republiky na poli inovativních (v tomto případě zejména biomedicínských) 
technologií. Jsme přesvědčeni, že dosažení tohoto cíle je  přímo úměrné schopnosti motivovat 
vysoce vzdělané odborníky k další práci v rámci české biomedicíny. Tato motivace musí splňovat 
několik podmínek. Jelikož nemáme indicii, že by v oblasti atraktivity výzkumného prostředí, či 
řešených výzkumných úkolů tkvěl problém s dalším uplatněním výzkumníků, orientujeme se na 
doprovodné faktory. Těmi jsou především záležitosti ekonomické povahy. Nejedná se však 
výhradně o ekonomické zabezpečení  samotných vědců (z našich poznatků překvapivě vyplynulo, 
že to není hlavní problém), ale mnohem významněji jde o pociťovaný nedostatek prostředků pro 
základní, univerzitní, výzkum. Následkem toho pak dochází k fenoménu, kdy po zahraničním 
angažmá (které je vítané i z naší perspektivy a nezbytné pro získávání zkušeností), dojde k efektu, 
kdy vědec pokračuje v práci s lepším zázemím mimo ČR, případně odchází mimo obor. Nemáme 
sice přesná data na téma kvantifikace efektu brain-drain, dostupné informace se rozcházejí, ale na 
výše zmíněných výhradách a motivacích pro odchod z výzkumné sféry se shoduje většina. 
S cílem přispět k řešení této situace jsme se rozhodli aplikovat kroky, které se osvědčili v zahraničí, 
a které Evropská unie výrazně doporučuje i novým (a nejen jim) členským zemím. Těmi kroky jsou 
vytvořená partnerství mezi akademickou a podnikovou sférou, nastavení modelů spolupráce, 
vzájemné poznání obou světů a propagace myšlenek transferu technologií a komercionalizace 
výsledků výzkumu formou zakládání inovativních společností samotnými výzkumníky.
Projekt 3374 přispívá k výše zmíněným kroků následujícími aktivitami: absolventi vytvářejí ve 
spolupráci se společností Genzyme a dalšími odborníky sérii praktických laboratorních cvičení, 
která povedou pro své pregraduální kolegy v rámci výukového programu „Molekulární medicína“, 
který propojuje teoretickou a praktickou stránku biotechnologií. Budou moci absolvovat studijní 
pobyt v belgickém Geelu, nejmodernější biotechnologické výrobní facilitě na území EU. V jeho 
rámci se seznámí i s fungováním klinických a vývojově-manažerských pracovišť nadnárodní 
inovativní společnosti. 
Mimo těchto aktivit jsme se však také rozhodli využít jiného příkladu poskytnutého společností 
Genzyme – a to případové studie v rámci které vznikl Genzyme jako společnost založená 
výzkumníky. Považujeme tento fakt za natolik inspirativní, že jsme v rámci projektu přistoupili 
k vytvoření pilotního programu na téma Academic enterpreneurs (podnikatelského vzdělávání) 
zaměřeného specificky na vědce. Cílem je zjistit jak aplikovatelné jsou podnikatelské myšlenky, 
řešení a přístupy u mladých výzkumníků, jelikož je to jedna z cest jak dlouhodobě řešit problém 
nedostatku prostředků v naší vědě.
Vzhledem k faktu, že v rámci Prahy a celé České republiky nám zatím není znám žádný podobný 
program z jehož realizace bychom se mohli poučit, je následující metodika také záznamem o 
proběhlém procesu a jeho fázích. Domníváme se, že tak bude ještě užitečnější pro perspektivní 
vývoj plnohodnotné verze vzdělávacího programu pro široké použití.



Klíčové fáze tvorby pilotního programu

Proces tvorby vzdělávacího programu, v pozdější fázi jsme zvolili spíše termín miniprogram, 
protože se bude jednat o odzkoušení některých z fundamentálních částí v rámci jednoho týdne. 
Některé komponenty, které by v plnohodnotném programu také neměly chybět, např. simulace 
obchodních případů, jsme se rozhodli prodiskutovat a definovat, ale v rámci prostoru, který máme 
je nebudeme prakticky realizovat.

Vývoj miniprogramu má následující fáze:

a. výběr a zařazení studentů – frekventantů: proběhl od října do prosince 2006 na základě 
posouzení vhodnosti kandidátů odborným týmem řešitelů;

b. analytická fáze : probíhala od ledna 2007 do března 2007 a měla za cíl blíže se seznámit 
s názory vybraných post-doc absolventů na téma financování vědy, perspektiva mladých 
vědců v univerzitním výzkumu v ČR atd. Tato fáze zásadně ovlivnila složení programu;

c. kreativní fáze : probíhala od konce března 2007 do poloviny října 2007 a v jejím průběhu 
vznikaly hlavní komponenty programu;

d. exekuce pilotní verze : poslední říjnový týden 2007 + práce na projektu (do března 2008)
e. sběr a zapracování připomínek k pilotní verzi : listopad - prosinec 2007
f. vytvoření e-learningové verze : leden – březen 2007
g. sběr a zapracování připomínek k e-learningové verzi : duben – květen 2008
h. závěr s návrhy na další postup : červen 2008

Složení řešitelského týmu:

Řešitelský tým byl tvořen odborným týmem zkušených pedagogických a vědeckých pracovníků 
1.lékařské fakulty UK v Praze, dále odborníkem na projektový management a zdravotnický 
průmysl, který byl moderátorem a koordinátorem procesu tvorby miniprogramu a v neposlední řadě 
skupinou šesti post-doc absolventů, kteří byli v závěrečném roku svého studia. 
Jednalo se o 3 ženy a 3 muže. V pregraduálním studiu absolvovali buď studium medicíny, 
přírodních věd, případně chemické technologie. Všichni byli přes své mládí již zkušenými 
vědeckými pracovníky se zahraničními zkušenostmi. Dokázali velmi kvalifikovaně formulovat své 
názory. Právě na základě těchto názorů vznikaly detaily pilotního miniprogramu.



Poznatky sesbírané v analytickém období

Jak již bylo naznačeno v předchozí části, poznatky sebrané během analytického období patřily k 
nejdůležitějším pro další vývoj miniprogramu. Cílem této fáze bylo poznat skupinu absolventů 
jejich názory na klíčové téma propojení podnikání a výzkumu a rozsah jejich znalostí z oblasti 
transferu technologií.
Naším cílem oproti původnímu úmyslu nebylo v analytické fázi dělat širší sociologickou studii 
(touto tématikou se zabývá aktuálně sociologický ústav AV ČR) .
Prostředky na sociologické průzkumy jsme na základě požadavku zadavatele projektu vyjmuli z
rozpočtu spolu s prostředky, které jsme chtěli vynaložit na personalistickou profilaci 
biomedicínských PhD formou assessment center. Z tohoto důvodu jsme také nepovažovali za 
racionální organizovat v rámci analytické fáze sérii menších seminářů, které sloužili v původním 
plánu pro realizaci sociologických výzkumů v rámci dalších fakult. Projekt se tak v této své části 
(nesmíme zapomenout, že ještě je zde část připravující laboratorní a výcvikové zázemí ze strany 
PhD pro předmět „Molekulární medicína“, projekt 3381) zkoncentroval na práci s vybranou 
skupinou post-doc absolventů ve prospěch tvorby a odzkoušení pilotní verze vzdělávacího 
miniprogramu akademického podnikání, či lépe snad podnikatelství, protože nemusí jít pouze o 
podnikání v úzkém slova smyslu. V návaznosti na tento posun projektového těžiště jsme uspořené 
prostředky přesunuli v rámci kapitoly do tvorby výukových materiálů a podkladů.
Oproti vstupním poznatkům před zahájením projektu, jsme si uvědomili, že se poněkud posouvá 
osa hlavního problému. V důsledku dramatického přílivu prostředků do české vědy z fondů EU, již 
není v popředí absolutní a dramatický nedostatek prostředků, ale spíš jejich efektivní rozdělování a 
utilizace. Navíc si stále více klademe otázku, jak se bude vědecké prostředí vyrovnávat s prudkým 
opadnutím těchto prostředků po ukončení programovacího období 2007 – 2013, kdy se většina 
zdrojů nasměruje k novým členským zemím EU, Bulharsku a Rumunsku.
Je radostným překvapením a příslibem, že námi oslovení PhD se nebojí konkurence ve smyslu 
soutěže o zdroje a mají za to, že je to spravedlivá cesta distribuce prostředků. Problém zůstává v 
administrativních omezeních pro např. pražská vědecká a výzkumná centra, která nedosáhnou na 
nejmohutnější zdroje prostředků z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace, což je z 
hlediska dosud známých a ověřených zásad investování do výzkumu a vývoje krok naprosto 
nepochopitelný. Dá se také očekávat, že bude řešen vytvářením detašovaných pracovišť pražských 
centrál za hranicemi hlavního města. To však celkově sníží efektivitu a tím návratnost  těchto 
investic. 

Z dotazníkových šetření (viz příloha) a diskuzí ve skupině vyplynula tato klíčová zjištění:

● ochota mladých PhD pracovat doma je větší než se čekalo;

● deziluze z finančního nedocenění existuje, ale ve skupině tvořila menšinu, obecně si 
samozřejmě všichni dokázali představit lepší ohodnocení, ale neviděli v této oblasti 
fundamentální problém;

● problematické je financování ZÁKLADNÍHO – UNIVERZITNÍHO výzkumu, které vnímají 
velmi citlivě a uvědomují si insuficienci stávajícího systému;

● NEBOJÍ se soutěžit o zdroje, chápou soutěž jako správný prostředek k rozdělování zdrojů 
bez ohledu na původ zdrojů (státní, privátní);

● pociťují nutnost změny procesu žádání o prostředky, ve smyslu zefektivnění tohoto procesu 
tak, aby nezabíral výzkumníkům tolik času původně určeného na výzkumné aktivity;

● podnikatelské aktivity nezavrhují, nevnímají je jako cizorodé a pro sebe nedůstojné;

● neplánují však v nejbližší době seberealizaci tímto způsobem;

● dovedou si sice představit být členem týmu, který půjde cestou realizace výsledků výzkumu 
komerční cestou, mají však pocit pocit, že pravděpodobnost jejich budoucí interakce s tímto 



světem je mizivá a tento svět vnímají jako vzdálený; 

Jaká je však realita z pohledu nezaujatého pozorovatele obou těchto skupin?

● Pokud se týká podnikatelských kvalit PhD, pak je možná pro leckoho překvapením, že zde 
existuje mnohem větší vazba než je vžitá představa. Pokud se díváme na podnikání z 
hlediska nejužívanějších definic (bourání starých přístupů ve výrobě či v nabídce a 
poskytování služeb - Schumpeter; popřípadě další definice: schopnost rozpoznat příležitost, 
formulovat jí v rámci podnikatelského záměru a realizovat), pak je dlužno konstatovat, že v 
běžné každodenní práci musí PhD student mnohé z těchto zásad fakticky aplikovat. Věda a 
výzkum jsou o hledání nových přístupů a o utilizaci příležitostí. 

● Myslím, že sami respondenti si neuvědomují jak blízko k podnikatelskému know-how mají 
a první cílem je toto uvědomění v nich probudit a utvrdit je v přesvědčení, že obchodní 
principy mohou s úspěchem používat i při své práci a pokud se týká obchodního svět 
samotného nemusí se jej obávat.

S odkazem na výše zmíněný závěr analytické fáze je vhodné navrhnout na začátku poznávací těžiště 
miniprogramu, zprostředkující svět businessu a jeho hlavní charakteristiky posluchačům. V rámci 
tohoto programu pochopí, že jsou blíž než si myslí. Samotné vstřebání manažerského know-how 
spojeného např. se založením spin-off společnosti je s ohledem na inteligenci, disciplínu a 
schopnost post-doc posluchačů absorbovat nové poznatky bude již relativně bez obtíží.

Návrh koncepce programu a jeho charakteristiky

definice programových charakteristik - program musí brát v úvahu následující specifika 
posluchačské skupiny: 

● časovou vytíženost a sklon k efektivní utilizaci času – posluchači jsou zvyklí na time-
management na vysoké úrovni, okamžitě odhalí časově neefektivní aktivitu, preference 
posluchačů je v oblasti blokového programu, kterému by se věnovali např. 1 týden

● vysokou schopnost se učit, abstrahovat, dedukovat i implikovat – z toho důvodu jsme se 
rozhodli pro formu případových studií; 

● soutěživost a schopnost týmové práce, 
● kritičnost k formálnosti – není rozumné sestavit program z formálních přednášek k tématům 

jednotlivých částí „základního business-setu“ 
● taktiku: místně by se měl odehrávat mimo prostředí vlastní posluchačům



Název: Pilotní verze vzdělávacího programu „Academic Enterpreneurs“

cíl: sestavit a odzkoušet v pilotním běhu program zprostředkovávající absolventům post-doc 
studia náhled do oblasti biomedicínského podnikání, podnikatelství a korporátní sféry; 
zjistit možnost vzájemného užitku z výměny zkušeností a názorů v interaktivních 
seminářích; podpořit vazby a spolupráci mezi akademickým a komerčním sektorem;

délka: 1 týden přednášky a interaktivní semináře + zadání projektu pro řešitelské týmy

datum konání pilotního cyklu:  X / 2007, týden bude upřesněn

přednášky (dle přednášejícího v češtině, případně v angličtině): 

vždy dopoledne během týdenního cyklu s navazujícím interaktivním seminářem, který se soustředí 
na klíčové téma z podtextu případové studie :

1. Case study: Genzyme – z laboratoře k nadnárodní korporaci, téma: delegování rolí a dělba 
práce v rámci vznikající spin-off (start up) společnosti;

2. Case study: příklad lokální spin-off : téma: management a financování v českých 
podmínkách;

3. Case study: možnosti (mimograntového) financování akademických aktivit – téma: jak 
komunikovat s perspektivními donory (investory), jak napsat byznys plán;

4. Profily – profily nejméně dvou zajímavých osobností z pomezí obou světů (akademického a 
komerčního) s důrazem na jejich názory a zkušenosti;

5. Projekt_ zadání  - doba řešení cca 5 měsíců, odměna pro vítěze

harmonogram přednášek: 

● 9.00– 10.30 prezentace případové studie (profilů vybraných hostů)
● přestávka
● 11.00 – 12.30 interaktivní seminář, otázky a odpovědi, rozbor tématu
● oběd
● samostudium podkladů

projekty – témata týmových prací: využití týmové práce (příprava laboratorních cvičení + využití 
týmové práce a prvku soutěživosti při projektu z oblasti businessu) – jedno zadání pro více týmů ?

simulace – bylo by užitečné je mít, ale prozatím se jen spokojíme se zmapováním terénu pro výběr 
a použití vhodných simulací;

prvek soutěže: motivační prémie pro vítěze ?

E-learning: přetavení přednášek do elektronické podoby pro následné použití v dalších ročnících a 
podporu udržitelnosti;



Přílohy (překlady většiny níže zmíněných odborných studií k dispozici v jiné části webových 
stránek) 

odborné studie k tématu : 

 Procesní analýza vzdělávacího programu pro výzkumníky z oblasti biomedicíny, Vysoká 
škola ekonomická a obchodní, Turku (Heinonen, Poikkijoki 2004);

 Dopad podnikatelského vzdělávání pro výzkumníky v biomedicíně - průběžné sledování a 
vyhodnocování podnikatelských úmyslů, VŠE Turku, Institut drobného podnikání Turku 
(Heinonen, Hytti, 2005);

seznam zdrojové literatury:
 Enterpreneurhip for bioscience researchers – process study of a training programme; 

Heinonen, Poikkijoki;
 Impacts of enterpreneurhip programme for bioscience researchers – a longitudinal study of 

enterpreneurial intentions; Heinonen, Hytti; 
 Enterpreneurhip programme for PhD students - a longitudinal study of enterpreneuriail 

intentions; Paasio, Hytti; 
 Growth orientation among academic enterpreneurs; Paasio, Pukkinen; 
 Enterpreneurship in Finnish Universities, Paasio, Nurmi; 
 Harvard’s new dean to build intellectual bridges, Della Bradshaw and Rebecca Knight, FT, 

Mon, Nov 27,2006
 Physycian manage thyself, Rebecca Knight, FT, Mon, Feb 5,2007
 Proč se učí?, EKONOM, 26.10.2006, Jan Keller, Luboš Tvrdý
 LIVE forever!, real story of the scientist and start up, David Stipp, Fortune, Feb 5, 2007

příklady dotazníků:

 úvodní dotazník před zahájením projektu,
 dotazník měřící podnikatelské sklony podle Heinonena,
 dotazník vyhodnocující absolvovaný program s kvalitativními připomínkami;

stručný výběr z životopisů účastníků programu:

 přednášející,
 posluchači a spolutvůrci;


