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Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: 

projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích 

všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a 

další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se 

setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance 

center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo 

zástupce subjektů z aplikační sféry.  

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových 

modulů – jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou 

koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí 

osvědčení špičkoví lektoři. 

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské 

vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je 

aktivní účast ve všech modulech, napsání a publikace odborného článku na zvolené 

téma ve sborníku příspěvků konference SCIPO 2023: Veřejná politika v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. Ve výjimečných případech může účastník absolvovat konkrétní modul 

distanční formou.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20 - 25 z důvodu zachování 

nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. 

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a pre-

zentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny 

konkrétní a skutečné problémy. 

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových 

lektorů a interaktivní formy setkání vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých 

institucí a různých částí České republiky.
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Hradec Králové 

LEKTOŘI
Michal Pazour, Karel Zuska, Matej Kliman, Michal Jordán, Kateřina Hartvichová, Matěj 

Machů, Martin Fusek, Eva Janouškovcová, Vojtěch Chloupek, Martin Bunček, Tomáš Mozga, 

Martina Pokorná, Otakar Fojt, Táňa Hálová Perglová, Lukáš Kačena, Michal Petr, Roman 

Badík, Martin Rychlík, Martina Kurfirstová, Pavla Hubálková a další. 

FACILITACE, VEDENÍ DISKUSÍ 

Aleš Vlk  

MÍSTO KONÁNÍ

TERMÍNY KONÁNÍ ROČNÍKU 2022 - 2023

MODUL ZAMĚŘENÍ DATUM

2022
1 Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI 26. – 27. 4. 2022

2 Právní rámec VVI 24. – 25. 5. 2022

3 Duševní vlastnictví a jeho ochrana I 21. – 22. 6. 2022

4 Duševní vlastnictví a jeho ochrana II 20. – 21. 9. 2022

5 Transfer znalostí a technologií & podpora inovací 25. – 26. 10. 2022

6 Komercializace výstupů VaV 22. – 23. 11. 2022

2023
7 Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI 24. – 25. 1. 2023

8 Management výzkumu, vývoje a inovací 21. – 22. 2. 2023

9 Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI 21. – 22. 3. 2023

10 Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací 18. – 19. 4. 2023

11 Financování výzkumu, vývoje a inovací 23. – 24. 5. 2023

12 Popularizace a medializace VaV 20. – 21. 6. 2023
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ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH MODULŮ – PRVNÍ ROK (2022)

TÉMATA 2022

MODUL ZAMĚŘENÍ TÉMATA

2022

1
Veřejná politika, prostředí a 

aktéři VVI

Přístupy veřejné politiky, instituce a 

aktéři VVI v ČR, statistiky a mezinárodní 

srovnání, foresight v oblasti V&V, 

strategické dokumenty a materiály

2 Právní rámec VVI

Právní předpisy a jejich dopad na 

prostředí VVI, pojem výzkumné 

organizace, hospodářská soutěž a 

veřejná podpora, smluvní vztahy ve VVI

3
Duševní vlastnictví a jeho 

ochrana I

Autorská práva ve VaV, Open access, 

software, ochrana designu, ochranné 

známky, obchodní tajemství, know-how

4
Duševní vlastnictví a jeho 

ochrana II

Patenty a užitné vzory, patentová 

přihláška, Úřad průmyslového 

vlastnictví, ostatní mezinárodní 

organizace a smlouvy

5
Transfer znalostí a technologií 

& podpora inovací

Transfer technologií a jeho různé formy, 

organizační zajištění transferu ve 

výzkumné organizaci

6 Komercializace výstupů VaV

Komercializace výstupů a její překážky, 

licenční smlouvy ve VVI, spin-off 

společnosti 
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ROZPIS TÉMAT JEDNOTLIVÝCH MODULŮ – DRUHÝ ROK (2023)

TÉMATA 2023

MODUL ZAMĚŘENÍ TÉMATA

2023

7
Spolupráce s aplikační sférou v 

oblasti VVI

Základní principy spolupráce s aplikační 

sférou, bariéry a jejich překonávání, 

prezentace aplikační sféře  

8
Management výzkumu, vývoje a 

inovací

Specifikace řízení výzkumné organizace, 

výzkumné projekty, manažerské 

minimum

9
Mezinárodní spolupráce v oblasti 

VVI

Mezinárodní organizace a projekty 

v oblasti VaV, význam diplomacie a 

síťování ve vědě, překážky mezinárodní 

spolupráce

10
Hodnocení a dopady výzkumu, 

vývoje a inovací

Scientometrie, peer review, specifická 

situace hodnocení v ČR,  

dopady výstupů VaV na společnost

11
Financování výzkumu, vývoje a 

inovací

Tvorba rozpočtu na VaV, zdroje 

financování – národní a mezinárodní 

zdroje, formy financování, Evropské 

strukturální a investiční fondy (ESIF)

12 Popularizace, medializace V&V

Science communication, práce s 

veřejností, práce se sdělovacími 

prostředky 



MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION V OBLASTI VVI - ROČNÍK 2022-2023 WWW.ALEVIA.CZ

5

PLATEBNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY

CENA

REGISTRACE

Plná cena za vzdělávací program MPA VVI 108 000,- Kč plus DPH (21%)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v hotelu v 

jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého modulu.

Vzdělávací program MPA VVI se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 

5 účastníků. 

Uzávěrka registrace pro vzdělávací program MPA VVI je do 28. 2. 2022

nebo do vyčerpání kapacity. 

Další informace včetně on-line registrace jsou k dispozici na: 

https://www.mpa-vvi.cz/

KONTAKTNÍ INFORMACE

alevia s.r.o.
Podélná 24

326 00  Plzeň

Kancelář Praha
Plzeňská 782/112

150 00 Praha 5

Kontakty
E-mail: vzdelavani@alevia.cz

Aleš Vlk

Mobil: 607 908 035 
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Univerzita Hradec Králové je největší vědecko-výzkumnou a vzdělávací instituci v 

královéhradeckém regionu. Její historie sahá do roku 1959. Přestože jde o mladou instituci, 

etablovala se na mezinárodní scéně, což potvrzují umístění v zahraničních žebříčcích. 

Spektrum vzdělávací činnosti Univerzity Hradec Králové zahrnuje obory ekonomické, 

informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, učitelské i neučitelské, 

umělecké a jazykovědné disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické 

obory na Přírodovědecké fakultě, společenské, humanitní a sociální na Filozofické fakultě.

Technologické centrum AV ČR (TC) je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob 

– pěti ústavů Akademie věd ČR (Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav chemických 

procesů, Ústav fyziky plazmatu, Ústav molekulární genetiky) a společnosti Technology 

management, s. r. o.

TERI je zapsaný ústav, jehož předmětem činnosti je nezávislá výzkumná a vývojová 

činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, 

politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí.

PARTNEŘI



Ohlasy absolventů

Roman Badík

Masarykova univerzita

Díky vzdělávacímu programu MPA VVI jsem si rozšířil své znalosti o další aspekty výzkumné politiky, které potřebuji 

ke své práci. Ocenil jsem zejména praktické pojetí všech modulů a možnost diskutovat s lektory, kteří byli vždy 

odborníky na své téma. Díky programu jsem také poznal kolegy na obdobných pozicích v ČR, s kterými doufám budu 

spolupracovat i v budoucnu.

Otakar Sláma

Charles University Innovations Prague a.s.

Studium MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mi umožnilo příjemným způsobem zkompilovat teoretické znalosti 

a praktické zkušenosti. Velmi důležitým aspektem je aktuálnost získávaných informací. Studium MPA mi dále 

přineslo rozšíření sítě kontaktů v oboru - sdílení zkušeností z praxe je nedocenitelnou přidanou hodnotou celého 

programu. V neposlední řadě bylo velmi příjemné těšit se ze společnosti sympatických lidí a erudovaných lektorů.

David Prycl

Univerzita Palackého v Olomouci

Kurz MPA od společnosti alevia mohu jedině doporučit. Pestrý výběr lektorů z praxe, aktivní pojetí celého kurzu 

včetně praktických příkladů.  Kvituji srozumitelnost a jasný výklad složitého tématu. Mohu vřele doporučit pro ty, 

kteří chtějí reálné informace ohledně vědy a výzkumu.

Martina Baráková 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání.

Skvělá příležitost pro setkání s odborníky z celé České republiky a inspirace pro další práci.


