„Nebojte se chyb a omylů, ale poučte se z nich“
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Těmito slovy zahájil přednášku v prostorách Technologické agentury České republiky (TAČR)
zakladatel a inovátor izraelského high-tech průmyslu Dr. Yehoshua Gleitman. Zavítal sem v rámci
dvoudenní návštěvy České republiky. Ve svém vystoupení s názvem National Policy for Innovation:
Israel Approach hovořil o významu spolupráce mezi státem a soukromým sektorem v oblasti výzkumu
a vývoje.
Yehoshua Gleitman uvedl, že by měl stát investovat do výzkumných projektů v jejich rané fázi, kdy
náklady jsou relativně nízké, ale riziko je nejvyšší z celé vývojové fáze. Následující stadia projektu by
měla být již hrazena bez účasti státu. „Co by stát určitě dělat neměl, je určovat směry výzkumu. Měl by
tedy v prvé řadě podporovat akcelerátory a inkubační centra, a fnancovat výzkum na míru šitými
granty,“ upozornil Gleitman.
Na příkladech jednotlivých odvětví pak ukázal, jakou mají vládní investice do výzkumu a vývoje
návratnost. Ta se pohybuje řádově ve stovkách procent, v oboru mid-low tech dokonce v tisících
procentech. Hlavním výsledkem je pak zejména tvorba nových pracovních míst.
„Česká republika má příliš málo aplikovaného a příliš mnoho základního výzkumu. Stejné je to i s výší
jeho podpory,“ uvedl Gleitman.
Vysvětlil také, proč v současné době Izrael vydává 4,6 procenta svého HDP na výzkum a vývoj, což je
nejvyšší podíl na celém světě. Klíčové faktory úspěchu Izraele jsou podle Gleitmana vzdělání,
základní výzkumná infastruktura, národní „DNA“, vysoká státní Dr. Yehoshua Gleitman ředitel
izraelského ministerstva průmyslu a obchodu.
Klíčovou roli státu spatřuje Gleitman také v propojování akademické a průmyslové sféry. „Tuto roli v
České republice plní již přes pět let Technologická agentura ČR a je třeba v tom pokračovat,“ řekla
předsedkyně TAČR Rut Bízková.
Dr. Yehoshua Gleitman » Bývalý hlavní vědec a generální ředitel izraelského ministerstva průmyslu a
obchodu. » Je považován za otce high-tech průmyslu a inovací Izraele. » Zároveň působí jako
poradce v oblasti inovací ve Světové bance (World Bank). » Je řídicím partnerem společnosti Platinum
VC.

