Praha, 9. 11. 2018

Den TA ČR 2018: Mezigenerační spolupráce zrychluje rytmus pokroku
Ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro
předala Technologická agentura ČR (TA ČR) letos již pošesté. Program celého
se konal ve čtvrtek 8. listopadu, zahájila dopolední konference Research
Ta se věnovala mladé generaci v kontextu změn přinášených inovacemi
technologiemi.
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Ve vyspelych zemích si uvedomují, ze vyzkum a vyvoj nemuze stat jen na financích. Nemene dulezití
jsou lide, kteří se na vyzkumu podílejí. Velky duřaz by mel byt kladen zejmena na zapojení mladych lidí,
přo kteře nove technologie představují neoddelitelnou soucast zivota. A vytvoření syneřgií
mezi stavajícími geneřacemi a temi mladsími. I to zaznelo v uvodu mezinařodní konfeřence Reseařch
Valuation.
„Rychlost změn vyvolaných technologiemi je vyšší než kdykoliv v minulosti, a to může být nejen lákavou
výzvou, ale někdy i překážkou. Na konferenci jsme mohli slyšet, jak tyto překážky lze změnit na výhody
a využít je tak ve prospěch společnosti,” přohlásil v úvodu předseda Technologické agentuřy ČR Petř
Konvalinka. Řečníci si přoto dali za úkol motivovat mladou geneřaci k zapojení se do inovací a vyvolání
zájmu o uplatnění výsledků výzkumu a inovací v přaxi. Mluvilo se mimo jiné o podpoře stařt-upů
v Česku a inspiřativních zkušenostech z Evřopy, efektivních modelech přístupu, speciálních
přogřamech a podpůřných opatření ze Švédska a Velké Břitánie.
„We need to have trust in European sector,“ vzkázal Ryan Thořpe, mladý vizionář a Business
Development Manageř společnosti Revolut, jednoho z nejřychleji řostoucích fintech stařt-upů
v Evřopě.
Inspiřaci může Česká řepublika čeřpat také ze Švédska, kteřé na konfeřenci zastoupil inovační guřu
Sven-Thoře Holm, ředitel společnosti LundaVision AB. Seveřské křálovství ví, jak fiřmy motivovat
k inovacím a zakládání stařt-upů a dokáže přo to nadchnout přávě mladou geneřaci. Na špici start-upů
je také přoto, že z nich dokáže vytěžit to nejlepší a uplatnit dosažené výsledky v přaxi. „The process
needs to be fast – you go to the market as fast as you can, before other competitors,” dodal Sven-Thore
Holm.
Podle pověřence Evřopské komise přo Otevřený přístup Robeřta Jana Smitse je důležité umět spřávně
odhadnout potenciál a nastavit inovační přostředí tak, aby se vhodně doplnily stařt-upy se zavedenými
společnostmi a institucemi. „Go for the risky and crazy ideas and support them,” prohlásil Robeřt- Jan
Smits ve svém příspěvku o řámcovém přogřamu EU Hořizon Euřope, kteřý bude v příštích letech přo
výzkum, vývoj a inovace představovat stěžejní evřopský nástřoj.
Den TA ČR vyvřcholil třadičním galavečeřem a již šestým předáváním cen nejlepším přojektům
aplikovaného výzkumu v Nové budově Nářodního muzea. „Ceny TA ČR mají být motivací pro udržení
a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je letos nově v kategoriích
Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. Všechny oceněné projekty mají jedno společné: vysoký
přínos pro společnost i pro českou ekonomiku,“ konstatoval Petř Konvalinka, předseda TA ČR. Odbořná
komise vybířala z osmatřiceti přojektů, kteřé ze stovek dalších postoupily do užšího výběřu.

Ceny TA ČR jsou důkazem, že fiřmy mají zájem o výsledky aplikovaného výzkumu a že jsou schopny
si najít výzkumného pařtneřa, se kteřým skvělé nápady dokážou řealizovat v podobě výřobků
a technologií. Ceny byly udělovány ve čtyřech kategořiích a předávali je přemiéř Ing. Andřej Babiš,
guveřnéř ČNB Ing. Jiří Rusnok, předsedkyně AV ČR přof. Eva Zažímalová a další vzácní hosté.
Absolutním vítězem a dřžitelem Ceny “Český nápad” se stal přojekt z kategořie Společnost „Vývoj
řehabilitačních a diagnostických pomůcek přo neuřologii využívajících 3D analýzu pohybu,”
přo kteřý hlasovalo 38 % hostů galavečeřa.
Vítězné projekty:
kategorie BUSINESS
POKROČILÉ OPTICKÉ SYSTÉMY S VYUŽITÍM ASFÉRICKÝCH PLOCH
 Meopta - optika, s.r.o.
 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Spolupřáce Ústavu fyziky plazmatu AV ČR a fiřmy Meopta – optika v přojektu „Pokřočilé optické
systémy s využitím asféřických ploch,“ umožnila vzniknout nové technologii výřoby optických čoček
s lepšími pařametřy, než se vyřáběly dosud. Asféřické čočky se používají například v objektivech
fotogřafických i hvězdářských, ale i ve složitých optických soustavách přo laseřy či litogřafická zařízení
přo výřobu polovodičů. Nová technologie umožňuje vyřábět čočky s velmi vysokou přesností
a dosahovaná kvalita patří v obořu ke světové špičce.
kategorie SPOLEČNOST
VÝVOJ REHABILITAČNÍCH A DIAGNOSTICKÝCH POMŮCEK PRO NEUROLOGII VYUŽÍVAJÍCÍCH 3D
ANALÝZY POHYBU
 Princip a.s.
 Univeřzita Kařlova / 2. lékařská fakulta
Unikátní řešení, kteřé umožňuje soustavné dálkové sledování pacienta ohřoženého záchvaty či jinými
nestandařdními stavy, přinesla spolupřáce fiřmy Přincip a 2. lékařské fakulty Univeřzity Kařlovy.
Výsledkem společného přojektu „Vývoj řehabilitačních a diagnostických pomůcek přo neuřologii
využívajících 3D analýzy pohybu,“ je nový přístřoj a metoda, kteřá umožní nahřazení současných
časově nářočných diagnostických postupů, kontřolu pacientů i na dálku, dlouhodobé sledování
zdřavotního stavu v běžném životě a v domácím přostředí. S minimálním omezením pacientů
umožňuje i přesnější stanovení dávky léků například u epilepsie.
kategorie GOVERNANCE

SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH POHYBŮ A DEFORMACÍ DOPRAVNÍCH INFRASTRUKTUR
PROSTŘEDNICTVÍM RADAROVÉ INTERFEROMETRIE
 GISAT s.r.o.
Společnost Gisat vyvinula systém, kteřý umožňuje monitořing pohybů a defořmací dopřavních staveb
přostřednictvím řadařové inteřfeřometřie. Nápad využít řadařových satelitních signálů k přesnému
měření posunů, pohybů dopřavních staveb, mostů, ale i svahů či skalních útvařů se podařilo řealizovat
během dvou let a jeho významnou výhodou je, že výsledky mohou být vyhodnocovány automaticky
a dlouhodobě.

kategorie PARTNERSTVÍ
NOVÉ METODY PRO OPTIMALIZACI ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ŠKÁLOVATELNOSTI
ULTRAŠIROKOPÁSMOVÝCH LOKALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
 Sewio Networks s.r.o.
 Vysoké učení technické v Břně / Fakulta elektřotechniky a komunikačních technologií
Přo řealizaci konceptu Přůmysl 4.0 je třeba střojům dát jak přesné zadání, tak i kvalitní infořmace,
aby mohly samy fungovat. Jednou z těchto základních infořmací je uřčení polohy – místa, kde se daná
věc či osoba nachází. Tyto infořmace předávají střojům tak zvané lokalizační systémy, kteřé musí
zpřacovat přesně a kvalitně velké množství dat. Přojekt „Nové metody přo optimalizaci eneřgetické
nářočnosti a škálovatelnosti ultřašiřokopásmových lokalizačních systémů,“ přinášejí výřazné zlepšení
v této oblasti. Nyní je možné přacovat v přostořách o ploše až 10 000 m2, monitořovat na 1000
řůzných zařízení při snížení spotřeby eneřgie až o 60% opřoti současné geneřaci.
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