
 

 

 

Technological Initiative Pilsen 
 

& 
 

Vědeckotechnický park Milovice  
 

 
ve spolupráci s Bohemia Training Institute a Blue Projects Agency 

si Vás dovolují pozvat  
 

na sérii seminářů věnovaných tématice  
 

ochrany duševního vlastnictví, managementu vědy a 
výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu 

 
 



 

 
 
 
Semináře jsou realizovány v rámci projektu Kooperační platforma VTP Milovice, registrační číslo 
CZ.1.07/2.4.00/31.0069. 
 
 
Realizátorem projektu je VTP AT Milovice, o.p.s. 
 

Sídlo: Šámalova 60a, 615 00, Brno  
 
IČ: 29200873, DIČ: CZ29200873 
 
http://www.vtpmilovice.eu/ 

 
 

Co je cílem seminářů? 

Cílem je předat účastníkům komplexní souhrn poznatků z oblasti managementu vědy a výzkumu a 
problematiky transferu znalostí a technologií. 

 

Přihlášky na semináře, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu diviskova@bti-plzen.cz do 5ti dnů před termínem konání 
semináře. Do přihlášky uveďte jméno účastníka/ účastníků, název semináře, termín semináře, název společnosti a 
kontaktní e-mail. 

 



 

 

1. seminář: Rozvoj tvořivosti a inovativnosti v managementu vědy a výzkumu 
 
Zaměření: rozvoj individuální tvořivosti a inovativnosti  
 
Rámcový obsah: 

§ Znaky tvůrčích osobností v managementu vědy a výzkumu 
§ Individuální rozvoj tvořivosti u sebe sama 
§ Komfortní zóna a její vliv na inovativnost 
§ Návyky a změny 
§ Vytváření tvůrčích týmů v organizaci 
§ Kreativita a inovativnost podle Leonarda da Vinciho 
§ Prvky učící se organizace 
§ Techniky tvůrčí práce 
§ Vybrané ukázky z inovativního prostředí 

Termín: 13. 11. 2013 

Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3 

Jazyk: ČJ 

Časový harmonogram:  

 8.00 –   9.30  2 vyučovací hodiny                 
 9.30 –   9.45  přestávka                                
 9.45 – 11.15 2 vyučovací hodiny                 
11.15 – 11.45 polední přestávka 
11.45 – 13.15 2 vyučovací hodiny   
13.15 – 13.30 přestávka  
13.30 – 15.00 2 vyučovací hodiny       

Lektor: Mgr. Ivan Vajda 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CV lektora 

Mgr. Ivan Vajda 

Vzdělání:  
§ 2003 – 2007  Sheffield Hallam University/Masarykův Ústav Vyšších Studií: specializací na oblast Lidských zdrojů. 
§ 1990 – 1995  Komenského Univerzita v Bratislavě, Filozofická Fakulta: psychologie ze Sociální a Vojenské psychologie. 
§ 2006, Rozvoj strategií efektivního Talent managementu (realizovala společnost MarcusEvans, Londýn) 
§ 2000 - 2002, Kurz Proficiency English (PCE) 
§ 1997, Kurz Psychologické operace (vojenská základna Fort Bragg, Severní Karolína, USA). 
§ 1995 - 1996, Certifikát z výcviku Progresivní svalové relaxace (podle E. Jacobsona). 

 
Odborná praxe: 

§ Současnost - Samostatný lektor, konzultant a kouč pro oblasti HR a Soft skills 
§ 2004 – 2007 - Senior Learning Specialist, Vodafone Česká republika, a.s. 

 Zodpovědný za oblast vzdělávání a rozvoje a za organizační rozvoj 
§ 1999 – 2004 - Trenér a konzultant, Image Lab, s.r.o  

Zodpovědný za trénink, výběr, poradenství a koučink manažerů a specialistů v oblastech: 
 
Reference: 

§ Škoda Auto a.s. 
§ Eurotel s.r.o. (nyní Telefónica O2) 
§ Celestica Česká republika s.r.o. 
§ Česká Pojišťovna a.s. 
§ McDonald’s ČR, s.r.o. 
§ DATART International (součást KESA Electricals plc.),  
§ KERIO Technologies,  
§ Hutchinson s.r.o. 
§ Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o. 
§ ASSA ABLOY ES Production s.r.o. 
§ Ensinger. s.r.o. 
§ Ideal Automotive Bor s.r.o. 



 
 

 

 

2. seminář: Ochrana duševního vlastnictví  

Zaměření: právní aspekty v oblasti ochrany duševního vlastnictví, mezinárodních a národních patentů a licenční politiky. 

Rámcový obsah:   

§ Úvod do problematiky „Duševní vlastnictví“  
§ Průmyslově právní úprava a důvody ochrany  
§ Patent versus užitný vzor  
§ Průmyslový vzor  
§ Ochranná známka  
§ Základy řízení o přihláškách – národní x mezinárodní  
§ Možnosti komercializace předmětu průmyslového vlastnictví  
§ Možnosti vynutitelnosti práva plynoucího z ochrany předmětu průmyslového vlastnictví  
§ Základy průmyslově právní strategie  
§ Ukázka práce s rešeršními databázemi  

Časový harmonogram:  
 8.00 –   9.30  2 vyučovací hodiny                 
 9.30 –   9.45  přestávka                                
 9.45 – 11.15 2 vyučovací hodiny                 

 
Jazyk: ČJ 
 
Termín: 4. 12. 2013  

Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3 

Lektor: JUDr. Michal Nedělka 



 
 

 

 

 

CV lektora 

JUDr. Michal Nedělka 

 
Vzdělání:  

Vystudoval PF UK  

 

2009, advokátní zkoušky AK ČR,  

2012, institut průmyslově právní výchovy – Úřad průmyslového vlastnictví  

 
Zaměstnání:  
2005 - 2008 AK JUDr. Petr Nedělka, pozice advokátního koncipienta, Generální praxe  

 

2009 – nyní, CzechTrade, exportní manažer, sektorový tým Elektro, ICT, automobilový průmysl, specialista IPR  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. seminář: Management vědy a výzkumu  

Zaměření: rozvoj znalostí a dovedností pracovníků oblastí VaV v managementu vědy a výzkumu 
 

Rámcový obsah:  

I. část :  
• Úvod do problematiky managementu vědy a výzkumu 
• Propast mezi vědou a výzkumem a inovacemi 
• Řízení vědy a výzkumu 
• Procesy managementu 
• Intelektuální kapitál, způsoby jeho řízení 

 
II. část  

• Role, dovednosti a rozhodování manažera VaV 
• Komunikace, motivace a vedení ve VaV 
• Kreativita a týmová práce 
• Projektový management 
• Praktické aplikace znalostního managementu 
• Vedení změn, konflikty a etika VaV 

 

Délka: 2denní 

Časový harmonogram dne:  

 8.00 –   9.30  2 vyučovací hodiny                 
 9.30 –   9.45  přestávka                                
 9.45 – 11.15 2 vyučovací hodiny                 
11.15 – 11.45 polední přestávka 
11.45 – 13.15 2 vyučovací hodiny   
13.15 – 13.30 přestávka  
13.30 – 15.00 2 vyučovací hodiny       

Jazyk: ČJ 
 

Termín: 11. a 12. 12. 2013  

Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3 

Lektor: Ing. Tereza Otčenášková, BA 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

CV lektora 

Ing. Tereza Otčenášková, BA 
 
Vzdělání 

20010 - :  Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika, Fakulta informatiky a managementu, doktorské studium, obor  
                           Informační a znalostní management 
2008 - 2010:  Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika, Fakulta informatiky a managementu, magisterské studium, obor  
                          Informační management a Management cestovního ruchu, získaný titul: Ing. 
2007 - 2008:  University of Hull, Kingston upon Hull, Velká Británie  

Business School, obor BA Management se zaměřením na Human Resource Management, získaný titul: BA With Honours First Class 
2004 - 2008:  Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika, Fakulta informatiky a managementu, obor Finanční management,  
2006:             University of Hull, Kingston upon Hull, Velká Británie, Business School (studijní výměnný pobyt Erasmus)                                     

 

Zaměstnání 
2010 - : Univerzita Hradec Králové 

Pozice: asistent výuky zahraničních i českých studentů prezenčního studia, lektor univerzity třetího věku, lektor kurzu mimořádného 
studia, lektor kurzu interní univerzity, lektor kurzu Rozvoj ICT kompetencí v dalším vzdělávání dospělých 

2010 - : Univerzita Hradec Králové 
Pozice: participant vědecko-výzkumné činnosti, účastník konferencí, recenzent odborných článků, člen ediční rady odborného 
časopisu 

2007 - : Univerzita Hradec Králové (+ Ministerstvo životního prostředí ČR a Akademie věd ČR - pouze v roce 2007) 
Pozice: ICT specialista, metodik pro vědu a výzkum, tvůrce serverů a výukových materiálů, tvůrce konceptů webových portálů, 
odpovědný řešitel specifických výzkumů, zpracovatel výstupů, pořizovatel fotodokumentace 

2010 - 2011: Univerzita obrany Hradec Králové 
Pozice: asistent vědecko-výzkumné činnosti 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. seminář: Komercionalizace výsledků výzkumu 
 

Zaměření: vzdělávání v oblasti forem transferu výsledků výzkumu do praxe včetně zkušeností ze zahraničí a možností fungování spin off firem. 

§ Úvod do problematiky transferu znalostí a technologií. 

§ Postup při komercializaci duševního vlastnictví vzniklého na fakultách vysokých škol a na VVO. 

§ Případové studie transferu znalostí a technologií mezi VŠ a komerčními partnery. 

§ Nové trendy v transferu znalostí a technologií. 

§ Případná diskuse. 

Časový harmonogram:  
 8.00 –   9.30  2 vyučovací hodiny                 
 9.30 –   9.45  přestávka                                
 9.45 – 11.15 2 vyučovací hodiny                 
11.15 – 11.45 polední přestávka 
11.45 – 13.15 2 vyučovací hodiny   
13.15 – 13.30 přestávka  
13.30 – 15.00 2 vyučovací hodiny       

 
Jazyk: ČJ 
 
Termín: 18. 12. 2013 

Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3 

Lektor: RNDr. Ivan Dvořák CSc. 



 
 

 

 

CV lektora 

RNDr. Ivan Dvořák CSc 

Vzdělání:  

Vystudoval biofyziku na MFF UK (1973) a teorii informace a řízení na FEL ČVUT 
2006 absolvoval postgraduální studium  znalostního managementu na Open University a získal titul PGCertKT(Open) 
 
Zaměstnání:  

1985 Středisko biomatematiky ČSAV a od roku  

1986 Výzkumný ústav psychiatrický (později Psychiatrické centrum Praha) 

1990 – 1991 zástupcem Světové zdravotnické organizace (WHO) na MZ ČR 

1992 -1994 výkonným ředitelem Software602.  

1995 do 2000 působil  v ČSOB jako vedoucí Oddělení investičních projektů a restrukturalizací a později Oddělení rizikového a rozvojového financování.  

2001 – 2004 působil v Divizi speciálních obchodů KB, ke konci jako ředitel Odboru restrukturalizací.  

2001-2002 byl členem poradní komise Rady České televize. 

2005 byl spoluzakladatelem občanského sdružení Societas Rudolphina, zaměřeného na budování znalostní společnosti, a do roku 2011 byl jeho předsedou.  

2008 se podílel na založení sdružení Association of Knowledge Transfer Organizations and Professionals (AKTOP) a od roku 2009 do roku 2013 byl jeho 

předsedou.  

2011 je členem Představenstva ProTon Europe – panevropské asociace zaměřené na podporu přenosu znalostí a technologií. 

1994 je spolumajitelem a v současné době jednatelem ILA, s.r.o, kde se zabývá zejména projekty souvisejícími se znalostním managementem, transferem 

znalostí a technologií a vzděláváním v inovačním managementu. Je poradcem Centra pro přenos poznatků a technologií University Karlovy v Praze. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školení zajišťuje společnost Bohemia Training Institute s.r.o. 
 
Identifikační údaje: 
 
Bohemia Training Institute s.r.o. 
Teslova 3 
301 00 Plzeň 
 
IČ: 29114306 
DIČ:CZ29114306 
 
Kontaktní údaje: 
 
www.bti-plzen.cz 
info@bti-plzen.cz 
 

 
Mgr. Renáta Divíšková, jednatelka 
724 354 431 
diviskova@bti-plzen.cz 
 

 
 

Přihlášky na semináře, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu diviskova@bti-plzen.cz do 5ti dnů před termínem konání 
semináře. Do přihlášky uveďte jméno účastníka/ účastníků, název semináře, termín semináře, název společnosti a 
kontaktní e-mail. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
Bohemia Training Institute s.r.o. (BTI) je mladou, moderní, flexibilní společností, která nabízí svým klientům především partnerství. 

Toto partnerství je založeno na profesionalitě a zkušenostech pracovního týmu BTI a jejich lektorů, spolehlivosti a vzájemné důvěře. 

 
 
Vzhledem k široké síti partnerů a spolupracovníků poskytuje BTI firemní full service : 
 

BTI  – education 

  Navrhujeme a realizujeme komplexní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců napříč celou firmou. 

BTI – production 

  Zajistíme produkci vašich oslav, zážitkových akcí a konferencí. 

BTI – consultant   

  Poskytujeme poradenství a další služby personálním útvarům. 

BTI – promotion   

  Poskytneme Vám reklamu na akcích pořádaných BTI. 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
BTI garantuje 
 

 úzké propojení a intenzivní spolupráci významných univerzitních pracovišť a předních odborníků z praxe, 

 kvalitu poskytování sužeb založenou na odbornosti a profesionalitě organizačního týmu, 

 široký tým lektorů, konzultantů, tutorů, koučů, projektových manažerů a vývojářů BTI s dlouhodobými zkušenostmi s rozvojem zaměstnanců 

průmyslových podniků a jejich klastrů, obchodních a IT společností, státní správy a škol, 

 moderní metody výuky sledující a propojující moderní poznatky s praktickými potřebami a požadavky svých klientů, 

 kvalitně sestavený vzdělávací program přímo na potřeby a požadavky firmy s ohledem na cílovou skupinu, 

 zajištění technické podpory realizace vzdělávání. 

 

Partneři BTI 
 Pilsen Convention Bureau, o.p.s. – sdružení hotelů 
 Polyglot – jazyková škola 
 ECONET s.r.o. - poradenství v oblasti grantové problematiky dotací v EU 
 PEM communications s.r.o. 
 IHK Akademie in Ostbayern 
 Plzeňský Prazdroj, a.s. 
 Racionalizační Agentura, s.r.o. 
 státní i soukromé vysoké školy 
 a další organizace 

 



 
 
 

 

 

 
                                                                                            

Spokojení klienti BTI v roce 2012 
EMG ENERGO s.r.o. 

Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o. 

SUSPA CZ s.r.o. 

e m z  Hanauer s.r.o. 

Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o. 

Tech Data Distribution, s.r.o. 

Fuji Koyo Czech, s.r.o. 

AIMTEC a. s. 

NOVEM Car Interior Design k.s. 

seele pilsen s.r.o. 

 
 

 

ZAT a.s. 

Kerio Technologies s.r.o. 

ASSA ABLOY ES Production s.r.o. 

Technické pružiny SCHERDEL s.r.o. 

GRAMMER CZ, s.r.o. 

HUTCHINSON s.r.o. 

KOSTAL CR, spol. s r.o. 

Pilsen Convention Bureau, o.p.s. 

   EUROSOFTWARE, s.r.o. 

   MD ELEKTRONIK spol. s r.o. 

 


