
Datum Blok Náplň školení Funkce na CTT MU Školitel

dopolední

 blok

Transfer technologií a znalostí v univerzitním prostředí  

- úvod do problematiky, aktuální trendy a směřování transferu technologií 

a znalostí a spolupráce s aplikační sférou, praxe na MU 

- dělení, přístupy, role zúčastněných, provazba na duševní vlastnictví, 

základní právní rámec, možnosti realizace, spolupráce vč. projektové

- možnosti podpory, investoři, univerzitní fondy

Centrum pro transfer technologií MU (CTT MU)

- historie, současnost, aktuální role a kompetence, komunikační toky a 

spolupráce v rámci Masarykovy univerzity, interní procesy

Regionální a národní ekosystém transferu technologií a znalostí 

- subjekty, role, spolupráce, podpora souvisejících aktivit (podpora inovací, 

vzniku spin-off společností, podnikavosti aj.)

dopolední

blok

Duševní vlastnictví na MU I

- základní dělení a přístupy - autorská díla, průmyslové vlastnictví, ostatní 

duševní vlastnictví

- duševní vlastnictví MU dle vnitřních předpisů MU

- nakládání s autorskými díly a know-how

- procesy, příklady, vzdělávání a výuka, aktuální trendy a problematika 

řešená na MU - open acces, otevřená věda aj.

odpolední

blok

Právní problematika řešená na CTT MU

- příklady smluvních vztahů a významných TT případů z právního pohledu 

v souvislosti s komercializací výzkumného potenciálu MU

- problematika projektů/grantů, spolupráce aj.

- konzultační a další expertní činnost realizovaná na MU

21. 7. 2020

 (ÚT)
právní tým CTT

Mgr. et Mgr. Matěj Búřil

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

 Mgr. Bc. Kristýna Sekyrová

Časový rozsah: denně 9:00–17:00 (vč. polední přestávky)

20. 7. 2020

 (PO)
ředitelka CTT RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

odpolední

blok



22. 7. 2020 

(ST)

celodenní

blok

Komercializace výzkumného potenciálu MU

- praktické příklady a ukázky řešených případů (různé obory, různé 

duševní vlastnictví, různé přístupy) 

- ochranná známka "Testováno v Antarktidě" tým transferu technologií 

CTT

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D

Mgr. Jana Daňková, M.Sc., MBA

dopolední

blok

Projekty Proof of Concept (PoC) na MU

- význam, výstupy a nakládání s těmito výstupy, případové studie

tým transferu technologií 

CTT

Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D

Mgr. Jana Daňková, M.Sc., MBA

odpolední

blok

Spin-off společnosti Masarykovy univerzity

- historie, aktuální přehled, legislativa

- aktuální přístup MU ke vzniku a fungování spin-off společností 

- příklady, zkušenosti, aktuálně v řešení
ředitelka CTT RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.

dopolední

blok

PR, eventy a akce CTT MU

- PR strategie, klienti a cílové skupiny, komunikační kanály a nástroje, 

nabídka technologií, whitepaper, media relations, popularizace vědy a 

výzkumu - umíme pracovat se zajímavými příběhy?

- eventy a akce CTT - důvody, ukázky, zkušenosti z přípravy a realizace

- teoretické základy, příklady, zkušenosti z praxe

tým projektů a ekonomiky 

CTT Mgr. Ondřej Franek

odpolední

blok

Exkurze v prostorách MU - ICT

- areál inkubátoru a VTP MU v oblasti IT - CERIT SP

- návštěva, prezentace, ukázky činností a spolupráce
tým transferu technologií 

CTT Ing. Bc. Veronika Bumbálková

23. 7. 2020 

(ČT)

24. 7. 2020 

(PÁ)



27. 7. 2020 

(PO)

celodenní 

blok

Duševní vlastnictví na MU II - průmyslové vlastnictví

- procesy zajišťování průmyslověprávní ochrany, patentové spisy MU, 

filozofie a aktuální trendy v zajišťování této ochrany na MU

- registrace ochranných známek MU

- výuka a vzdělávání na MU

- příklady, ukázky vlastní práce, zkušenosti, doporučení

tým transferu technologií 

CTT
Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.

dopolední

blok

Projektová činnost a podpora CTT MU a TT na MU

- dotační a jiné projekty na provoz CTT a činnosti - historie, současnost, 

aktuální stav (administrativa, úspěšnost, naplňování cílů)

- podpora TT napříč MU prostřednictvím CTT (podpora PoC aj.) - zdroje, 

význam, úspěšnost, administrativně-technické hledisko

 - zapojení do přípravy grantů napříč MU - specifická role CTT 

tým projektů a ekonomiky 

CTT

Mgr. Hana Půstová

 Ing. Jiří Velinský

odpolední

blok

Ekonomicko - účetní agenda CTT, provoz CTT

- financování CTT, zdroje, tvorba rozpočtu, fondy

- provoz CTT (na co vše je potřeba brát zřetel, administrativní a provozní 

záležitosti, výše provozních nákladů aj.)

- účetní agenda CTT jako samostatného hospodářského střediska MU

- účtování a evidence duševního vlastnictví MU

tým projektů a ekonomiky 

CTT

Ing. Jiří Velinský

Eva Řičánková

Ing. Petra Nováková

dopolední

blok

Spolupráce Přírodovědecké fakulty MU a CTT MU

- případová studie (praktické zkušenosti) manažera pro transfer 

technologií/technologického skauta

- seznámení s univerzitním kampusem v Brně - Bohunicích jakožto 

unikátním prostředím pro výukovou a vědecko-výzkumnou práci

- exkurze po vybraných pracovištích UKB

tým transferu technologií 

CTT
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D

odpolední

blok

Individuální konzultace

- konzultace k libovolné agendě dle požadavků

- řešení vlastních pracovních případů a agend

individuálně individuálně

29. 7. 2020 

(ST)

28. 7. 2020 

(ÚT)


