
KKoomplexnmplexníí program Univerzity program Univerzity 
Karlovy v Praze pro vzdKarlovy v Praze pro vzděělláávváánníí v v 
řříízenzeníí ppřřenosu znalostenosu znalostíí a výchovu a výchovu 

v inovav inovaččnníím podnikm podnikáánníí

IInovanovaččnníí
PPodnikodnikáánníí

UUniverzityniverzity
KKarlovyarlovy



ZdZdůůvodnvodněěnníí projektuprojektu

�� Management znalostManagement znalostíí a a řříízenzeníí procesu procesu 
ppřřenosu poznatkenosu poznatkůů a technologia technologiíí z výzkumu z výzkumu 
do praxe jsou specifickdo praxe jsou specifickéé discipldisciplííny, kterny, kteréé
vyvyžžadujadujíí zvlzvláádnutdnutíí rozsrozsááhlhléého spektra ho spektra 
poznatkpoznatkůů a dovednosta dovednostíí z rz růůzných navzzných navzáájem jem 
relativnrelativněě odlehlých oblastodlehlých oblastíí..

�� V souV souččasnosti neexistuje asnosti neexistuje žžáádndnáá ucelenucelenáá
forma vzdforma vzděělláávváánníí, kter, kteráá by nabby nabíízela zela 
dostatedostateččnou strukturu a nou strukturu a šíšířři studiai studia

�� Pro efektivnPro efektivníí implementaci Lisabonskimplementaci Lisabonskéé
strategie se jednstrategie se jednáá o klo klííččovou problematikuovou problematiku



FinancovFinancováánníí projektuprojektu

Jednotný programový dokument pro cJednotný programový dokument pro cííl 3 l 3 
(JPD3) (JPD3) 

GrantovGrantovéé schschééma 4.2.:ma 4.2.:
Spolupráce výzkumných  a vývojových 

pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora 
inovací



RozpoRozpoččetet

��Celkem:Celkem: 13 842 932,13 842 932,-- KKčč
z toho z toho osobnosobníí nnáákladyklady 7 mil.7 mil.

cestovncestovnéé 2,5 mil.2,5 mil.
zazařříízenzeníí, vybaven, vybaveníí 1,25 mil. 1,25 mil. 
nnáákup slukup služžebeb 2,5 mil.2,5 mil.
ppřříímmáá podporapodpora 0,3 mil. 0,3 mil. 

50% prost50% prostřředkedkůů z ESFz ESF
50% prost50% prostřředkedkůů ze stze stáátntníího             ho             

rozporozpoččtu tu 



MonitorovacMonitorovacíí ukazateleukazatele

114400INOVOVANINOVOVANÉÉ
PRODUKTYPRODUKTY

884400PODPOPODPOŘŘENENÉÉ
ORGANIZACEORGANIZACE

18318321021000PODPOPODPOŘŘENENÉÉ
OSOBY OSOBY 

SouSouččasný asný 
stav stav 
(31.12.06)(31.12.06)

PlPláánovannovanáá
hodnotahodnota

VýchozVýchozíí
hodnotahodnota



Co je nCo je nááplnplníí
vzdvzděělláávváánníí??

�� inovaceinovace
�� transfer technologitransfer technologiíí
�� dudušševnevníí vlastnictvvlastnictvíí
�� knowledge management knowledge management 
�� spoluprspoluprááce s komerce s komerččnníí
sfsféérourou…….                 atd..                 atd.



Typy kurzTypy kurzůů a jejich a jejich 
ccíílovlovéé skupiny posluchaskupiny posluchačůčů

AA Od poznatku k aplikaci a Od poznatku k aplikaci a 
profituprofitu

UrUrččeno pro:eno pro:
šširirokokéé spektrum posluchaspektrum posluchačůčů
(studenti, (studenti, doktorandidoktorandi, mlad, mladšíší
vvěědedeččttíí pracovnpracovnííci) ci) 



B B EfektivnEfektivníí management management 
znalostznalostíí

�� B1B1 TechnologiTechnologiččttíí zpravodajovzpravodajovéé
(Technology (Technology Scouts)Scouts)

�� B2B2 ManaManažžeeřři pi přřenosu znalostenosu znalostíí
((Managers of knowledge Managers of knowledge 

transfer)transfer)

Typy kurzTypy kurzůů a jejich a jejich 

ccíílovlovéé skupiny posluchaskupiny posluchačůčů



CC AkademickAkademickéé pracovipracoviššttěě
jako zdroj inovacjako zdroj inovacíí

UrUrččeno pro:eno pro:
VedoucVedoucíí akademiakademickckéé pracopracovvnnííkyky

Typy kurzTypy kurzůů a jejich a jejich 

ccíílovlovéé skupiny posluchaskupiny posluchačůčů



Forma studiaForma studia

ÚÚvodnvodníí seminsemináářř ZZáávvěěrereččný seminný semináářř

distandistanččnníí
komponentakomponenta



PPřřidanidanáá hodnotahodnota

�� Nový pNový přříístup k vstup k věědděě -- ppřřibliblíížženeníí komerkomerččnněě
orientovanorientovanéého myho myššlenleníí akademickakademickéé sfsfééřře e 

�� Nový produktNový produkt –– ucelenucelenéé vzdvzděělláávváánníí s s 
vyuvyužžíívváánníím distanm distanččnníí podporypodpory

�� NovNovíí posluchaposluchačči i -- podchycenpodchyceníí zzáájmu ojmu o
novou problematikunovou problematiku

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

SYNERGIE S PROJEKTEM CPPTSYNERGIE S PROJEKTEM CPPT
KOOPERACE s ProTon EUROPEKOOPERACE s ProTon EUROPE



Co mCo máá projekt splnit?projekt splnit?

ProlomenProlomeníí psychickpsychickéé baribariééry brry bráánnííccíí efektivnefektivníí
spoluprspoluprááci akademickci akademickéé a komera komerččnníí sfsfééryry

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

DIALOG DIALOG 
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

PARTNERSTVPARTNERSTVÍÍ



DDěěkuji kuji zaza pozornostpozornost

www.www.ipukipuk..cunicuni..czcz

�� PPřřihlihlášášky: ky: 
EE--mail: mail: olga.voldrichova@ruk.cuni.czolga.voldrichova@ruk.cuni.cz

�� Kontakt: Kontakt: 
Societas RudolphinaSocietas Rudolphina, o. , o. ss..

KlimentskKlimentskáá 20, 110 00 Praha 120, 110 00 Praha 1
Tel: Tel: 224 813 787, 224 813 810224 813 787, 224 813 810
Mobil: Mobil: 772424 007 879007 879
EE--mail: mail: katerina.ciharova@rudolphina.czkaterina.ciharova@rudolphina.cz


