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OSNOVA  
 

• Transfer technologií 
• Inovace 
• High Technologie 
• Inovační podnikání 
• Spin-off firma 
• Podnikatelský inkubátor 
• Klastr 

 
       

STRUČNÁ ANOTACE MODULU 

Cílem modulu je seznámit účastníky s možností přenosu výsledků výzkumu a vývoje 
do praxe prostřednictvím partnerství s podnikatelskou sférou. Modul je zaměřen na 
spin-off firmy, které jsou potenciálním uživatelem  již zmíněných výsledků. 
Jelikož účastníci kurzu jsou z vědecko-výzkumné oblasti, zařazujeme zde i kapitoly 
věnující se transferu technologií, inovacím, krátké pozastavení k high-technologiím a 
inovačnímu podnikání.  
Kapitola Spin-off firma je částí teoretickou, která bude doplněna příkladem z praxe. 
Své zkušenosti přednese Miloslav Suchánek, PhD., ředitel pro výzkum a vývoj firmy 
EXBIO Praha, a. s., která vznikla jako spin-off Ústavu molekulární genetiky AV ČR 
počátkem 90. let. 



   
 
Dále navazují kapitoly věnující se podnikatelskému inkubátoru a klastru, což jsou 
taktéž nástroje pro podporu průmyslového rozvoje, inovací, konkurenceschopnosti a 
růstu.    
 
 
 
CÍL 
 

• představit základní pojmy modulu: transfer technologií, inovace, spin-off firma, 
podnikatelský inkubátor a klastr 

• analyzovat důvody nutnosti zavádění inovací do podnikání 
• vysvětlit funkci spin-off firem  
• popsat úlohu podnikatelského inkubátoru a klastru 
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