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Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací poskytuje unikátní 

vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů 

v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných 

komerčních kurzů.

Program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky 

na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné 

výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných 

organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou 

VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu 

technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce 

subjektů z aplikační sféry.

Vzdělávací program se skládá ze 12 samostatných modulů, které jsou na sobě 

navzájem nezávislé. Celý program je realizován v průběhu dvou let, a to jeden modul 

v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). První modul vzdělávacího programu začíná v dubnu 

2022. Jednotlivé moduly jsou realizovány v úzké spolupráci s dalšími partnery z veřejné 

a soukromé sféry a přednášejí osvědčení špičkoví lektoři. Počet účastníků každého 

modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu 

zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce 

a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou 

nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu kromě špičkových 

lektorů a interaktivní formy je setkání a vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky 

z různých institucí a různých částí České republiky.

Každý modul je velmi intenzivní a náročný z hlediska plného zapojení účastníků po celou 

dobu konání. Získané znalosti jsou průběžně ověřovány a testovány. Účastníci za úspěšné 

absolvování modulu obdrží certifikát. 
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Hradec Králové 

MÍSTO KONÁNÍ

TERMÍNY KONÁNÍ ROČNÍKU 2022 - 2023

MODUL ZAMĚŘENÍ DATUM

2022
1 Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI 26. – 27. 4. 2022

2 Právní rámec VVI 24. – 25. 5. 2022

3 Duševní vlastnictví a jeho ochrana I 21. – 22. 6. 2022

4 Duševní vlastnictví a jeho ochrana II 20. – 21. 9. 2022

5 Transfer znalostí a technologií & podpora inovací 25. – 26. 10. 2022

6 Komercializace výstupů VaV 22. – 23. 11. 2022

2023
7 Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI 24. – 25. 1. 2023

8 Management výzkumu, vývoje a inovací 21. – 22. 2. 2023

9 Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI 21. – 22. 3. 2023

10 Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací 18. – 19. 4. 2023

11 Financování výzkumu, vývoje a inovací 23. – 24. 5. 2023

12 Popularizace a medializace VaV 20. – 21. 6. 2023



KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ROČNÍK 2022-2023 WWW.ALEVIA.CZ

3
LEKTOŘI
Michal Pazour, Karel Zuska, Matej Kliman, Michal Jordán, Kateřina Hartvichová, Matěj 

Machů, Martin Fusek, Eva Janouškovcová, Vojtěch Chloupek, Martin Bunček, Tomáš Mozga, 

Martina Pokorná, Otakar Fojt, Táňa Hálová Perglová, Lukáš Kačena, Michal Petr, Roman 

Badík, Martin Rychlík, Martina Kurfirstová, Pavla Hubálková a další.

FACILITACE, VEDENÍ DISKUSÍ 

Aleš Vlk  
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ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH MODULŮ – PRVNÍ ROK (2022)

TÉMATA

MODUL ZAMĚŘENÍ TÉMATA

2022

1
Veřejná politika, prostředí a 

aktéři VVI

Přístupy veřejné politiky, instituce a 

aktéři VVI v ČR, statistiky a mezinárodní 

srovnání, foresight v oblasti V&V, 

strategické dokumenty a materiály

2 Právní rámec VVI

Právní předpisy a jejich dopad na 

prostředí VVI, pojem výzkumné 

organizace, hospodářská soutěž a 

veřejná podpora, smluvní vztahy ve VVI

3
Duševní vlastnictví a jeho 

ochrana I

Autorská práva ve VaV, Open access, 

software, ochrana designu, ochranné 

známky, obchodní tajemství, know-how

4
Duševní vlastnictví a jeho 

ochrana II

Patenty a užitné vzory, patentová 

přihláška, Úřad průmyslového 

vlastnictví, ostatní mezinárodní 

organizace a smlouvy

5
Transfer znalostí a technologií 

& podpora inovací

Transfer technologií a jeho různé formy, 

organizační zajištění transferu ve 

výzkumné organizaci

6 Komercializace výstupů VaV

Komercializace výstupů a její překážky, 

licenční smlouvy ve VVI, spin-off 

společnosti 
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ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH MODULŮ – DRUHÝ ROK (2023)

TÉMATA

MODUL ZAMĚŘENÍ TÉMATA

2023

7
Spolupráce s aplikační sférou 

v oblasti VVI

Základní principy spolupráce s aplikační 

sférou, bariéry a jejich překonávání, 

prezentace aplikační sféře  

8
Management výzkumu, vývoje 

a inovací

Specifikace řízení výzkumné organizace, 

výzkumné projekty, manažerské 

minimum

9
Mezinárodní spolupráce 

v oblasti VVI

Mezinárodní organizace a projekty 

v oblasti VaV, význam diplomacie a 

síťování ve vědě, překážky mezinárodní 

spolupráce

10
Hodnocení a dopady výzkumu, 

vývoje a inovací

Scientometrie, peer review, specifická 

situace hodnocení v ČR,  

dopady výstupů VaV na společnost

11
Financování výzkumu, vývoje 

a inovací

Tvorba rozpočtu na VaV, zdroje 

financování – národní a mezinárodní 

zdroje, formy financování, Evropské 

strukturální a investiční fondy (ESIF)

12 Popularizace, medializace V&V

Science communication, práce 

s veřejností, práce se sdělovacími 

prostředky 
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PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY

CENA

10 000,- Kč plus DPH (21 %) plná cena za jeden dvoudenní modul

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení po celou dobu vzdělávacího 

programu a ubytování v hotelu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) 

v rámci každého modulu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 

5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů 

před jeho konáním.

Další informace včetně on-line registrace jsou k dispozici na: 

http://www.alevia.cz/

KONTAKTNÍ INFORMACE

alevia s.r.o.
Podélná 24

326 00  Plzeň

Kancelář Praha
Plzeňská 782/112

150 00 Praha 5

Kontakty
E-mail: vzdelavani@alevia.cz

Aleš Vlk

Mobil: 607 908 035 




