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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PODPOŘÍ KOMERČNÍ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 
VÝZKUMU A VÝVOJE 

 
Plzeň, 13. 3. 2014 – Posílit oblast komercializace nadějných výsledků svého výzkumu chce 
Západočeská univerzita v Plzni pomocí dvou nových projektů s názvem Technologické ověření 
výsledků výzkumu a vývoje I a II, které od začátku letošního roku fungují na jejích technických 
fakultách.  
 
Projekty byly schváleny v rámci výzvy 7.3 OP VaVpI – „Podpora pre-seed aktivit“. „Jejím cílem je 

připravit výsledky výzkumu a vývoje pro komerční využití v praxi,“ vysvětlil ředitel Projektového 
centra ZČU Jaroslav Šíp.  
 
Individuální aktivity schválené v rámci těchto projektů se budou provádět a vyhodnocovat ve dvou 
fázích: Proof of Concept a Příprava komercializace. V rámci první fáze bude ověřena technologická 
funkčnost daného výsledku, proveden průzkum trhu a vzniknou rovněž detailní analýzy možností 
komercializace.  V průběhu přípravy komercializace pak budou vytvořeny zejména vzory prodejních a 
licenčních smluv a navázána jednání s možnými zájemci o využití daného výsledku. „Celkově se tak 

zvýší počet výsledků uplatněných v praxi, což bude mít za následek i růst finančních prostředků pro 

univerzitu z tzv. doplňkové činnosti,“ uvedl Šíp. Důležitou součástí projektů je vytvoření uceleného 
systému podpory komercializace existujících výsledků výzkumu a vývoje na ZČU včetně potřebných 
pravidel a směrnic.  
 
Fakulta aplikovaných věd úspěšně prosadila do prvního projektu sedm individuálních aktivit. Patří 
mezi ně například počítačová analýza textových dat, měřící jednotka ultrazvukového průtokoměru či 
tzv. smart senzor pro přesné měření polohy, rychlosti a zrychlení rotačního pohybu. Další tři aktivity 
byly schváleny v rámci projektu č. II na Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní, které takto chtějí 
v praxi zužitkovat například technologický systém pro fotodynamickou inaktivaci mikroorganismů či 
duté hřídele pro osobní vozidla vyráběné tepelným zpracováním.  
 
Celková výše dotace činí 38 mil. Kč a oba projekty poběží na Západočeské univerzitě v Plzni  
do 30. září 2015. 


