
ÚVOD

PODOBY A PŘEKÁŽKY SPOLUPRÁCE  
TECHNICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL A PODNIKŮ 
OČIMA EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

METODICKÁ ČÁST



Způsob spolupráce s VŠ (její podoba a hodnocení)

Dobré příklady spolupráce

Největší překážky spolupráce

Základní background respondenta (osobní i �remní)

ANALÝZA A INTERPRETACE

Respondenti: koho reprezentují, jejich 
firemní background (Tabulka č. 2)

Respondenti jako osoby (Tabulka č. 3)



Typ �rmy / 
podniku

Podnikatelský subjekt: 
od malých �rem 
po globální podniky 
(14 respondentů)

Státní instituce/
organizace: např. typu 
vědecké výzkumné 
instituce nebo knihovny, 
úřad práce, Ministerstvo 
životního prostředí, 
Ministerstvo �nancí
(8 respondentů)

Počet  
zaměstnanců

Nejčastěji  
od 100 do 1000 
zaměstnanců  
(9 respondentů)

Dále více než  
1000 zaměstnanců  
(6 respondentů)
Dále do 100 zaměstnanců 
(3 respondenti) 

Oborové 
zaměření

IT (4 respondenti) Výzkumné instituce 
a soukromá VŠ 
(3 respondenti)

Organizační složky státu: 
např. Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví,  
MŽP, MF, Úřad práce,  
Státní technická knihovna

Dále: sklářství, 
zemědělství, poradenství, 
strojírenství, stavebnictví, 
plynárenství, 
elektrotechnika

Rok 
narození

Nejvíce : 
1941–1950 (10 
respondentů)

Dále 1961–1970 
(5 respondentů) 

a 1951–1960 
(4 respondenti)

1931  
(2 respondenti)

1971  
(1 respondent)

Vzdělání Všichni nejméně VŠ

Obor 
vzdělání

Technické obory: 
elektrotechnika, 
strojírenství, 
stavebnictví, 
kybernetika

Humanitní: 
�lozo�e, 
psychologie, 
právo, 
knihovnictví

Ostatní: 
zemědělství, 
potravinářství, 
matematická 
informatika, chemie

HLAVNÍ VÝSLEDKY

ANO NE

Jak?

Tvorba studijních 
programů*

13 8

Výuka 10 12

Zpracování studijních 
materiálů

8 14

Zajištění praktické části 
výuky

10

Jinak 8 Jak: public relations výsledků 
výzkumu, mezinárodní mobilita, 
odměňování vynálezců;
vědecko-výzkumné projekty, granty;
hodnocení studentské vědecké 
činnosti, stipendijní komise 
v nadaci Preciosa, Komise pro státní 
závěrečné zkoušky, příprava námětů 
na výzkum a diplomové práce;
laboratoř, vedení, prací, výzkumná 
a publikační činnost, školení 
doktorandů;
metodická pomoc při �nancování 
školy;
propagace moderních enterprise 
technologií, stáže studentů, 
vědecko-výzkumné projekty;
praxe studentů na úřadu práce



Konkrétní 

předmět, kurz 
Nové formy 

(např. 
 e-Learning) 

Obecné 
koncepce, 
podklady, 

i mezinárodní 
 

Tvorba 
studijních 
programů 

Pozitivně Spíše 

pozitivně

Ani pozitivně, 

ani negativně

Spíše 

negativně

Negativně

13 5 1 0 0

dostatečnou spíše  

dostatečnou

spíše  

nedostatečnou

nedostatečnou

7 10 3 0

Proč ? (konkrétní vyjádření respondentů)

- Snaha o zrušení spolupráce ze strany některých

- Měla by být intenzivnější z obou stran (fakulty a MŽP)

-  Široká ale komplikovaná, zájem je obecný, ale komplikují ji 
jednotlivci + problém vlastnická práva ze společných problémů

- Možnost ovlivnit vývoj oboru

-  Relativně rozsáhlá, ale čím dál tím víc je potřeba ji dál rozšiřovat, 
což je časově a intelektuálně náročné v souvislosti s prací ve �rmě

-  Je tu nenaplněný potenciál, problém lepší oboustranná 
komunikace, platforma, která sdružuje obě strany, 'exibilita škol 
při adopci nového…

- Vše je v pořádku, tak jak to vyplývá z postavení VŠ a úřadu práce

- Maximálně užitečné

- Časové limity, kompromis



malý spíše malý ani malý ani velký spíše velký velký

2 9 7 3 0

Ano Ne Jak ?

7 13 Obvykle jako člen správní, 
vědecké rady VŠ nebo fakulty 
+ nebo také prostřednictvím 
zpětné vazby od studentů

Z toho 5 spíše dostatečné, 
1 dostatečné, 1 spíše 
nedostatečné

 

 
 

Dobré příklady 
spolupráce 

 
 

základní výzkum, studium 
zaměstnanců &rem 

 (nejméně časté)

 
 

vědecko-výzkumné 
projekty pro praxi 

 
stáže, stipendia, výuka 

odborníků z praxe, 
zadávání diplomových 

a bakalářských prací  

 (nejméně časté)





Teorie × praxe

Poznatky × hotová řešení

Základní výzkum × aplikovaný výzkum 

„Akademické“ × „manažerské“

„Pomalé“ vysoké školy × „rychlé“ podniky a �rmy (jiné pojetí času 

v rámci spolupráce obecně)
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