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Projekt EF-TRANS je jedním z 
Individuálních projektů národních (IPn) 
realizovaných v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. 

IPn představují mimořádný impuls pro 
rozvoj terciárního vzdělávání v České 
republice, jeho restrukturalizaci, 
hodnocení, podporu a zapojení do 
mezinárodního kontextu.  

Úvodní informace 



Postavení projektu EF-TRANS v rámci IPn 



• Nedostatečná ochrana a mizivé 
využití výsledků VaV v ČR. 

• Nedostatečný stupeň spolupráce 
vysokých škol, výzkumných institucí a 
aplikační sféry. 

• Podpora rozvoje vícezdrojového 
financování VaV. 

Proč projekt EF-TRANS? 



Cílem projektu je nastavit a 
pomoci realizovat            
efektivní transfer znalostí 
tvořených v rámci 
výzkumných a vývojových 
aktivit do praxe.  

Co je cílem projektu EF-TRANS? 



Jaké jsou klíčové aktivity projektu EF-TRANS? 

Zpracování analytických 
studií a podkladů 

Tvorba metodik 

Vzdělávání 

EF-TRANS síť 

Diseminace projektu a  
jeho výsledků 

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 



Projekt je určen pro vysoké školy (veřejné, 
státní i soukromé),  veřejné výzkumné 
instituce a vědecko-výzkumné instituce, které 
splňují podmínky Rámce Společenství pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

Cílovou skupinou jsou v rámci výše uvedených 
institucí:  

• Akademičtí pracovníci  

• Vědečtí pracovníci  

• Studenti (především doktorských studijních 
programů)  

Pro koho je projekt EF-TRANS určen? 



• Analýza A: „Analýza dopadů změn právního 
prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, 
vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných 
vysokých škol a veřejných výzkumných 
institucí a na jejich aktivity“ 

• Analýza B: „Analýza systému komercializace 
výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných 
státech EU (Finsko, Nizozemsko, SRN, Švédsko, 
Velká Británie apod.), ve Spojených státech, v 
Austrálii a v České republice, včetně přehledu 
dobrých praxí a přehledu systémů způsobů 
hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje 
v praxi“  

Klíčová aktivita č. 1  

Zpracování analytických studií a podkladů 
  



• Metodika I: Systém komercializace 

• Metodika II: Ochrana duševního vlastnictví 

• Metodika III: Spolupráce s aplikační sférou 

• Metodika IV: Využití licencí 

• Metodika V: Zakládání firem 

• Metodika VI: Hodnocení výsledků a dopadů 

• Metodika VII: Výchova k podnikání 

Klíčová aktivita č. 2 

Tvorba metodik 



Využití metodik bude ověřováno ve 
vybraných výzkumných institucích 
formou tzv. „Pilotních projektů“: 

• celkem 14 pilotních projektů, 

• různé typy a velikosti institucí, 

• různý stupeň úrovně ochrany a 
využití DV ve výzkumných institucích, 

• zastoupení všech oblastí výzkumu a 
vývoje. 

Klíčová aktivita č. 2 

Tvorba metodik 



Přínos pilotního projektu pro EF-TRANS: 

• ověřování využitelnosti jednotlivých 
metodik, 

• zpětná vazba pro doplnění analýz i 
metodik. 

Přínos pilotního projektu pro instituci: 

• příspěvek na mzdy dvou pracovníků, 

• možnost využití zahraničních expertů. 

Klíčová aktivita č. 2 

Tvorba metodik 



• Série školení určených pro cílovou 
skupinu.  

• Jako školící materiály budou sloužit 
výstupy prvních dvou aktivit = 
analýzy a metodiky.  

• Hlavní vzdělávací aktivity budou 
probíhat v jednotlivých regionech ČR 
v průběhu roku 2011. 

Klíčová aktivita č. 3 

Vzdělávání 



• Síť je týmem 14 odborníků (zástupců 
vysokých škol, v.v.i., regionů apod.). 

• V síti jsou zastoupeny všechny regiony ČR. 

• Síť se schází pravidelně 4x ročně, vždy v 
některém z regionů.  

• Síť slouží jako zpětná vazba při tvorbě 
analýz a metodik, monitoruje připravenost 
jednotlivých cílových skupin a institucí, 
konzultuje vybraná témata dle zadání, 
asistuje u pilotních projektů, vzdělávání, 
publicitě a diseminaci výsledků projektu. 

Klíčová aktivita č. 4 

EF-TRANS síť 



Zajištění publicity a diseminace výsledků 
projektu nejenom jako celku, ale i s výrazným 
důrazem na objasňování cílů a vlivů dopadů 
projektu: 

• pravidelně vydávaný e-bulletin EF-TRANS, 

• internetové stránky projektu, 

• pořádání kulatých stolů, 

• informační workshopy s vedením institucí 
tzv. „Spanilé jízdy“, 

• vytvoření průvodce „krok za krokem“ - 
Guide, 

• komunikace s médii … 

Klíčová aktivita č. 5  

Diseminace projektu a jeho výsledků 



Klíčová aktivita č. 5  

Diseminace projektu a jeho výsledků 



Klíčová aktivita č. 5  

Diseminace projektu a jeho výsledků 



Hlavní odborný garant: 
Ing. Pavel Komárek, CSc. 

tel.:  775 783 237 

email: pavel.komarek@msmt.cz 
Kontaktní osoba pro média a publicitu:  

Ing. Václav Lukeš 

tel.: 725 881 482 

email: vlukes@jcu.cz 

Prezentace pro CluStrat:  

Ing. Pavel Habarta, DiS. 

tel.: 725 570 455 

email: phabarta@tic-ckd.cz 

 

Tým projektu EF-TRANS je tu pro Vás! 

mailto:vlukes@jcu.cz

