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NADĚJNÉ TECHNOLOGIE ZLEPŠÍ SPOLUPRÁCI UNIVERZITY S PRŮMYSLEM 
 
Plzeň, 13. 11. 2015 – Základním cílem projektů „Technologické ověření výsledků výzkumu  
a vývoje I. a II.“, úspěšně ukončených 30. září, byla podpora komercializace nadějných technologií  
a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti informační společnosti  
a konkurenceschopného strojírenství, které vznikly na Západočeské univerzitě v Plzni. Projekty 
v hodnotě zhruba 45 milionů korun získaly dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (OP VaVpI). 
 
Podpořeno bylo celkem deset individuálních aktivit, z nichž ve dvou případech došlo ke 

komercializaci: „Počítačové analýzy textových dat“ a „Smart senzor pro přesné měření polohy, 

rychlosti a zrychlení rotačního pohybu“. 

Projekt měl dvě fáze. První z nich, „Proof of Concept“, byla určena především na výrobu a testování 

prototypů nebo demonstračních vzorků, přípravu podkladů pro ochranu duševního vlastnictví  

a přípravné komercializační práce. Primárním cílem druhé fáze nazvané „Příprava komercializace“ již 

bylo navázání spolupráce s komerčním partnerem a praktická realizace ochrany duševního vlastnictví.  

„Projekty rovněž přispěly k rozvoji a posílení strategických dovedností specialistů ZČU. Zlepšilo se tak  

i fungování celého systému transferu technologií,“ uvedl ředitel Projektového centra ZČU Jaroslav Šíp.  

V souvislosti s vlastní komercializací, která bude následovat po ukončení projektu, lze očekávat nárůst 

finančních prostředků z uskutečněného transferu technologií, vznik nových technologicky 

orientovaných firem nebo zlepšení spolupráce univerzity s průmyslem. Důsledkem budou pozitivní 

dopady jak na hospodaření univerzity, tak na regionální a národní ekonomiku. Vznik inovací a jejich 

transfer k průmyslovým partnerům mají zároveň kladný vliv na udržitelný rozvoj. Oddělení transferu 

technologií ZČU například připravuje komerční využití duté hřídele z ultra-vysokopevné oceli, 

oceněné zlatou medailí na loňském strojírenském veletrhu v Brně, kterou vyvinul tým Výzkumného 

centra tvářecích technologií FORTECH při Fakultě strojní ZČU pod vedením  

prof. Bohuslava Maška. 

Kontaktní osoba:  Mgr. Petra Krupková, tel. 377 631 086, e-mail krupkova@rek.zcu.cz   
 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj  

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 


