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výzkum, vývoj, vzdělávání

Výzkum a vývoj – zaostřeno 
na budoucnost

Své záměry hodlá Česko-ně-
mecká obchodní a průmyslová ko-
mora uvést v život také prostřed-
nictvím projektu Výzkum a vývoj – 
zaostřeno na budoucnost, jehož cí-
lem je zlepšovat rámcové podmín-
ky pro spolupráci mezi firmami 
a výzkumnými institucemi v Čes-
ké republice. Dne 27. února 2014 
se v sídle ČNOPK na Václavském 
náměstí v Praze uskutečnilo setká-
ní partnerských firem projektu Vý-
zkum a vývoj – zaostřeno na bu-
doucnost. Na tomto setkání měly 
průmyslové firmy a výzkumné in-
stituce možnost představit své ak-
tivity a přístupy k výzkumu, vývo-
ji a inovacím. V přestávkách mezi 
prezentacemi se mohli představitelé firem a 
výzkumných pracovišť seznámit a pohovořit si  
o možnostech vzájemné spolupráce. 

„Uvědomujeme si, že budoucí úspěch je 
založen na nynějších investicích do výzku-
mu a vývoje a kvalitně připravených odbor-
níků. Spolupráce se vzdělávacími institucemi, 
díky níž fungují např. vesmírné sondy s na-

ČNOPK vytváří prostor pro sdílení informací mezi 
průmyslovými firmami a výzkumnými institucemi

šimi komponentami efektivně, nabízí obo-
jí,“ zdůraznil Marcel Páter, obchodní ředi-
tel firmy Schunk Praha, která je prémiovým 
partnerem tématu roku. Prémiovými partne-
ry projektu jsou také Bavorské státní minis-
terstvo pro hospodářství a média, energeti-
ku a technologii, MBtech Bohemia s. r. o. 
a BVV, a. s. 

Na setkání své vize představili představily 
další partnerské firmy: Robert Bosch odbytová, 
s. r. o., Carl Zeiss, Brose CZ a Siemens. Mezi 
partnery patří také ZF Engineering Plzeň s. r. o.

Příležitost setkat se s partnery z průmys-
lu a představit jim své aktivity využila četná 
výzkumná pracoviště zapojená do projektu: 
– Eli Beamlines (Extreme Light Infrastructu-

re) pro vývoj laserových zařízení,
– Fraunhoferovo centrum pro střední a vý-

chodní Evropu (MOEZ),
– Strojírenský institut Chemnitz (ICM e. V.),
– Technická univerzita v Liberci, Ústav 

pro nanomateriály, pokročilé technologie 
a inovace,

– ČVUT Media Lab,
– VÚTS, a. s., Centrum rozvoje strojírenské-

ho výzkumu,
– Západočeská univerzita v Plzni.

Na závěr setkání vystoupila Naďa Koníč-
ková z Technologického centra AV ČR s in-
formacemi o možnostech financování vý-
zkumných a inovačních aktivit prostřednic-
tvím programu Evropské unie Horizont 2020, 
platného pro období 2014 až 2020.

Další plány

Další plánovanou společnou akcí je vytvo-
ření pozičního dokumentu, ve kterém budou 
vyjádřeny podněty a žádosti partnerských spo-
lečností a institucí vzhledem k politické sfé-
ře. Na podzim se budou prezentovat prémio ví 
partneři tématu roku ČNOPK na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. 

Kromě toho se budou v Plzni a Ostravě 
konat akce zaměřené na výměnu informací.
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Obr. 1. Přednáška Marcela Pátera, obchodního ředitele 
firmy Schunk Praha

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) si pro rok 2014 předsevzala 
aktivně se zasazovat o zvyšování konkurenceschopnosti firem v České republice a atrak-
tivity České republiky pro investory. Podle výsledků jejího průzkumu z roku 2013 chce 
většina podniků, které se již v oblasti výzkumu a vývoje angažují, inovačními aktivitami 
zlepšit svoji konkurenceschopnost. Prostor pro zlepšení zástupci těchto podniků vidí ne-
jen v užší spolupráci mezi hospodářskou sférou a výzkumnými institucemi, ale i v lepším 
využívání výsledků výzkumu a vývoje, tedy tzv. transferu technologií. Proto je záměrem 
ČNOPK v letošním roce prezentovat téma výzkum a vývoj na veřejnosti a při jednání 
s politiky. Prvním krokem je vytvoření prostoru k výměně informací mezi firmami a vý-
zkumnými institucemi v ČR a v Německu.
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y   Konference EDERC 2014 
v Miláně

Šestý ročník konference EDEREC (Eu-
ropean Embedded Design in Education and 
Research) se bude konat 11. a 12. září 2014 
v italském Miláně. Konferenci podporují 
IEEE Region 8, IEEE Italian Signal Pro-
cessing Chapter, IEEE IAS-PELS-IES Nor-
th Italy Joint Chapter a asociace EURASIP 
(European Association of Signal Proces-
sing). Akce je pořádána ve spolupráci s fir-
mou Texas Instruments. Cílem konference 

je výměna zkušeností mezi výzkumníky a pe-
dagogy v oblasti využití signálových proce-
sorů (DSP), mikroprocesorů a analogových 
prvků určených pro vestavné systémy. 

Poprvé bude na konferenci zvláštní sekce 
věnovaná zpracování analogových signálů. 
Přednášky v jejím rámci budou zaměřeny 
na systémy pro inteligentní snímače a sys-
témy pro energeticky úsporné zpracování 
signálů, např. pro snímače vibrací, akus-
tické snímače, snímače magnetických polí, 
snímače proudu, snímače obrazu a další 
analogové snímače. Pro tuto oblast se jeví 
jako ideální kombinace analogového před-

zpracování signálů s následným zpracová-
ním pomocí DSP. 

Konference bude zahrnovat plenární před-
nášky odborníků z akademické sféry i z pra-
xe, přednášky v jednotlivých sekcích, postery, 
výstavku, komentované ukázky a workshopy. 

Zájemci o aktivní účast mohou svou 
přihlášku zaslat do 26. května. Přednáška 
by měla popisovat zajímavý způsob pou-
žití vestavných procesorů od firmy Texas 
Instruments. Přednášky jsou hodnoceny 
v systému IEEEXplore. Postupy, termí-
ny a podmínky účasti najdou zájemci na 
ti.com/ederc2014. (Bk)


