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téma

firmy, k překonání krize a opětovnému na-
startování růstu.

Mění se v současnosti postoj firem k vý-
zkumným projektům, které počítají se spo-
luprací s výzkumem AV ČR?

Petr Klán (AV ČR):
Spolupráce a podpora průmyslových firem 

připomínají písečné duny. Duna je unikátní dy-
namický systém kombinující kladné (aktivač-
ní) a záporné (inhibiční) zpětné vazby. Za zá-
větřím úkrytu vítr postupně ukládá písek. Zvět-
šující se závětří přitahuje stále větší množství 
písku. Současně postupně narůstá protichůd-

ná síla. V okolí duny se písek vyčerpá a duna 
přestává růst. Vznikne unikátní přírodní rov-
nováha. Jestliže krizi vezmeme jako silný vítr 
a průmyslový podnik jako dunu, podnik ne-
může dosavadním způsobem dále růst. Klad-
né zpětné vazby jsou v rovnováze se záporný-
mi. Smyslem je potom hledat nové „úkryty“ 
nebo nová „závětří,“ kde mohou vyrůst nové 
duny působením nových kladných vazeb. Mís-
ta, kde jsou záporné vazby zatím zanedbatelné. 
V tomto smyslu pociťuji změnu postoje prů-
myslových firem. Nejde ani tak o hledání, jak 
něco zlepšit nebo optimalizovat, jde o hledání 
nových směrů, řešení, paradigmat. Produktiv-
ní akademické instituce mají myslím v tomto 
směru co nabídnout.

Co dnes považujete za rozhodující pro 
výzkumnou spolupráci mezi univerzitami 
a průmyslovými podniky?

Petr Klán (AV ČR):
Za rozhodující považuji svobodu firem. 

Nepokládám za nutné je do vědy nutit. Na 

jedné straně jsou firmy, které mají předsta-
vu, co pro ně může být produktivní. Na dru-
hé straně jsou akademická pracoviště s počet-
nými množinami potenciálně produktivních 
a neproduktivních výsledků. Ty produktiv-
ní jsou možnými aktivačními vazbami. Není 
účelné je nechávat jen tak ležet, když jich fir-
my mají zjevně nedostatek. Teď ještě vytvo-
řit nějaký společný „úkryt“. Co třeba společ-
ný vědecký park? 

Ilona Kalová (VUT Brno):
Budoucnost vědy a výzkumu na univerzi-

tách a vysokých školách závisí stejně jako jin-
de na tom, zda bude práce a zda budou pení-
ze. Obojí přinášejí právě průmyslové podni-
ky a velký vliv má samozřejmě i postoj vlády, 
resp. Evropské unie, k potřebě vědy a výzku-
mu v době krize a po ní. Nyní to vypadá tak, 
že krize financování výzkumu, vývoje a ino-
vací neutlumí. Vždyť Národní ekonomická 
rada vlády (NERV) ve svých protikrizových 
návrzích podle posledních zpráv s omezová-
ním financování vědy a výzkumu z veřejných 
prostředků nepočítá a zároveň doporučuje 
podpořit firmy investující do výzkumu.

Firma Siemens patří k firmám, které ve 
velké míře spolupracují ve výzkumu s uni-
verzitami. Nejsou nyní tyto projekty vli-
vem ekonomické krize ohroženy?

Petra Peterková (Siemens):
Aktuálně řešené výzkumné projekty, ze-

jména ty, které jsou podpořeny z veřejných 
zdrojů, ohroženy nejsou. Poněkud jiná je však 
situace u projektů připravovaných, ať už jde 
o přihlášky do veřejných soutěží vyhlášených 
tuzemskými organizacemi, nebo o čistě ko-
merční zakázky na výzkumné a vývojové prá-
ce zadávané akademickým pracovištím. V té-
to oblasti se vlivem současné ekonomické si-
tuace opravdu mnohem pečlivěji zvažuje, zda 
jde o výzkum aktuálně potřebný, nebo o vý-
zkum prováděný pro budoucí potřeby.

Obecně však lze říci, že k výraznější-
mu utlumení aktivit spojených s výzkumem 
a vývojem a spoluprací s univerzitami nebo 
výzkumnými institucemi nedochází. Ve vy-
braných výrobních závodech společnosti 
Siemens jsou naopak oddělení vývoje, kon-
strukce a inženýrinku posilována, a to nejen 

v personální oblasti. Připravují se zde inves-
tiční akce v řádu stovek milionů korun, je-
jichž cílem je posílit oblast tuzemského vý-
zkumu a vývoje. U všech těchto projektů se 
počítá s velmi úzkou vazbou na vysoké ško-
ly, v některých případech jsou s nimi již po-
depsány smlouvy o spolupráci.

Jak se tedy jeví budoucnost vědy a vý-
zkumu v ČR z pohledu pracovníka univer-
zitního pracoviště?

Ilona Kalová (VUT Brno):
Věřím, že budoucnost vědy a výzkumu 

nebude černá. Jistě, některé firmy i vědecké 
skupiny nejspíše zaniknou, ale to považuji za 
nutný očistný proces, v němž přežijí ty „lep-
ší“. A ať už mezi těmi lepšími budeme nebo 
ne, je to svým způsobem spravedlivý, přiro-
zený výběr. Zatím ale naštěstí pozoruji spíše 
zvýšený zájem vývojových útvarů průmys-
lových firem jít společně s námi například 
v tyto dny do výzev v rámci operačních pro-
gramů podporovaných z fondů EU předkláda-
ných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Mému optimistickému postoji nahrává 
i to, že týmy na vysokých školách jsou zvyk-
lé bojovat o peníze každý rok a chovat se trž-
ně. Systém financování vědy a výzkumu je 
nutí žádat o podporu své práce, a soutěžit 
tak s ostatními pracovišti. Někdy je však těž-
ké posoudit kvalitu týmů jen podle projekto-
vé nebo grantové přihlášky. Proto i schopné 
vědecké týmy musí často překonávat „chud-
ší“ období, kdy se jim nepodařilo získat na 
svou práci dostatek peněz. Jsou tedy zvyklé 
přežívat krize. 

 diskusi vedla Eva Vaculíková

Petra Peterková, mana-
žerka výzkumných pro-
jektů Siemens, s. r. o.
„Ve výrobních závodech 
společnosti Siemens 
jsou oddělení vývoje, 
konstrukce a inženýrin-
ku posilována, a to ne-
jen v personální oblas-

ti. Připravují se zde investiční akce, jejichž 
cílem je posílit tuzemský výzkum a vývoj.“

Petr Klán, Ústav infor-
matiky AV ČR v Praze
„Dnes podnikům nejde 
o hledání, jak něco zlep-
šit nebo optimalizovat, 
jde o hledání nových 
směrů, řešení, paradig-
mat. Produktivní akade-

mické instituce mají v tomto směru co na-
bídnout.“
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y   Pozvánka na seminář 
o Profinetu

Organizace Profibus CZ zve všechny 
zájemce na seminář zaměřený na komuni-
kační standard Profinet. Seminář se koná 
20. května 2009 v Praze. Více informací 
zájemci naleznou na webových stránkách 
www.profibus.cz, kde se mohou i přihlásit.

Profibus CZ jako regionální zastou-
pení organizace PI (Profibus & Profinet 

International) pořádá semináře pro odbornou 
veřejnost, kde členové organizace předsta-
vují novinky v oblasti komunikačních systé-
mů a protokolů Profinet, Profisafe a Profidri-
ve. Účastníci se na seminářích také seznámí 
s principy komunikace pomocí Profinetu, se 
způsobem integrace systémů komunikujících 
pomocí Profinetu a s integrací současných 
průmyslových sítí jako Profibus, Interbus 
a dalších do komunikačních systémů založe-
ných na Profinetu. Přednášky vedou specia-
listé z kompetenčních center při ANF DATA, 

spol. s r. o., a katedře řídicí techniky Fakulty 
elektrotechnické ČVUT v Praze.

Profinet je perspektivní komunikační stan-
dard, který už našel své místo v průmyslové 
automatizaci nejen ve světě, ale i v České re-
publice. Díky rozsáhlé podpoře ze strany PI 
i ze strany jednotlivých výrobců bylo dosud 
celosvětově instalováno více než milion za-
řízení. Velkou výhodou je integrace aplikač-
ních či komunikačních profilů známých již 
ze standardu Profibus, jako je např. Profisafe 
nebo Profidrive.                                    (pb)


