
Středa 4. 12. 2013 

 

 

Druhý den 20. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013, Týden výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR probíhala:  

Celostátní konference projektu SPINNET  
CZ.1.07/2.4.00/17.0094 
 

 

Konferenci, které se zúčastnilo 63 účastníků, zahájil Pavel Švejda.  

V úvodu přivítal přítomné, uvedl cíl celostátní konference – shrnout, čeho se za uplynulé 

období dosáhlo a v prvním příspěvku dopoledního programu konference:  

Výsledky 4. monitorovacího období, k průběhu projektu  

 

Pavel Švejda, president SVTP ČR a koordinátor žadatele projektu SPINNET  

 přednesl svoji prezentaci (termín řešení a cíle projektu, 12 partnerů a klíčové aktivity 

projektu, pokyny koordinátora žadatele, výsledky 4. monitorovacího období, úkoly 5. 

MO, doporučení pro 6. MO a další úkoly do konce řešení projektu), Pavel Švejda 

a požádal Jaroslava Lakomého, viceprezidenta SVTP ČR a regionálního projektového 

manažera projektu SPINNET, o moderování dalšího průběhu konference, který uvedl další 

příspěvky:  

Regionální kola soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr  

Za Jiřího Herinka, regionálního projektového manažera projektu SPINNET přednesl 

prezentaci Petr Měřínský,  

Prezentace tří nejlepších studentských inovativních podnikatelských záměrů v rámci 

celostátní soutěže 2013 (prezentaci uvedli níže uvedení autoři záměrů):  

Libor Minařík, Robert Pohuba, UTB ve Zlíně 

 Writesquare.com  Prezentace 

 

Eliška Kabourková, Mendelova univerzita v Brně  

 Inovativní projekt míchárny krmiv Elišky Kabourkové pro výkrm drůbeže a  

Skotu.  Prezentace  

 

Lukáš Satin, Libor Míček, Martin Mojžíšek, VŠB-TU Ostrava 

 DJ/VJ/Music producer   Prezentace 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-04122013-Švejda.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-SOUTĚŽ-2013-HERINEK.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-prezentace-writesquare-com-Minařík.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-5.12._Kabourková.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-prezentace-SatinMicekMojzisek.pdf


V průběhu prezentace upřesněn název záměru – Rozšířená virtuální realita 

V odpolední části konference následovaly tyto příspěvky:  

K průběhu studentských stáží  

Jan Bartoš, regionální projektový manažer,  Prezentace Bartoš 

K průběhu regionálních workshopů  

Petr Konečný, regionální projektový manažer, Prezentace Konečný 

Portál spolupráce.org  

Petr Kolář, koordinátor portálu, CzechInvest,  Prezentace Kolář 

SPINNET na webu SVTP ČR, elektronické zpravodaje 

Jaroslav Lakomý, regionální projektový manažer, Prezentace Lakomý 

Diskuse proběhla v rámci jednotlivých příspěvků. Doporučení diskuze byla předložena 7. 

jednání pracovního týmu SPINNET dne 4. 12. 2013. 

Na závěr celostátní konference seznámil Pavel Švejda přítomné se zápisem 7. pracovního 

týmu projektu SPINNET, poděkoval projektovým manažerům za přípravu příspěvků a jejich 

prezentaci, uvedl, že koncem května 2014 končí 6. monitorovací období projektu SPINNET.  

Program druhého dne INOVACE 2013 pokračoval v Divadle Klub lávka na Novotného 

lávce 1  

Vyhlášením výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský 

záměr 2013.  

Pavel Švejda přivítal všechny přítomné v počtu 59 účastníků.  

 

Uvedl, že pro hodnocení nominovaných námětů byla ustanovena národní hodnotitelská 

komise ve složení:  

 

Miroslava Kopicová, Rada pro výzkum, vývoj a inovace  

Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.  

Miroslav Mašláň, Univerzita Palackého v Olomouci  

Josef Janda, MŠMT  

Martin Štícha, MPO  

David Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.  

Iveta Němečková, SVTP ČR  

Pavel Švejda, SVTP ČR, předseda národní hodnotitelské komise  

Karel Žebrakovský, ČVUT v Praze  

 

která nominované záměry hodnotila.  

Celkem bylo 12 nominací do 2. celostátního kola soutěže o nejlepší studentský inovativní 

podnikatelský záměr 2013 :  

1. Lucie Ďuricová, UTB ve Zlíně 

 PROJECT PROGRESS security consulting 

http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-BARTOS_0412_2013.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-Konecny_04122013.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET_CzechInvest_Kolář_04122013.pdf
http://www.svtp.cz/wp-content/uploads/SPINNET-prezentace_Konference-SPINNET_Lakomý.pdf


 

2. Jan Habich, UTB ve Zlíně 

 LocMonitor 

 

3. Libor Minařík, Robert Pohuba, UTB ve Zlíně 

 Writesquare.com  

 

4. Jakub Jordán, VŠB-TU Ostrava 

 yCelebrate.com  

 

5. Kateřina Bendová, Mendelova univerzita v Brně  

 Inovativní projekt míchárny krmiv pro produkci kravského mléka a vepřového  

  masa 

 

6. Eliška Kabourková, Mendelova univerzita v Brně  

 Inovativní projekt míchárny krmiv Elišky Kabourkové pro výkrm drůbeže a  

skotu 

 

7. Lucie Kupčíková, Mendelova univerzita v Brně 

 Oddělený výkrm pohlaví u brojlerů do vyšší porážkové hmotnosti   

 

8. Kristýna Habudová, Sandra Vítková, VŠB-TU Ostrava 

 LindaFormatuje.cz 

 

9. Lukáš Satin, Libor Míček, Martin Mojžíšek, VŠB-TU Ostrava 

 DJ/VJ/Music producer 

 

10. Barbora Štefánová, UP v Olomouci 

 Vyměň Knihu 

 

11. Michal Peš, Mendelova univerzita v Brně 

 Souprava na vaření vajec 

  

12. Jiří Šnajdr, UTB ve Zlíně 

 Smart Buy 

Informace o 12 hodnocených záměrech bude zveřejněna v příloze XXII. ročníku časopisu 

Inovační podnikání a transfer technologií č. 1/2014 (uzávěrka 8. 2. 2014). Autoři 

podnikatelských záměrů obdrží pokyny pro zpracování podkladů pro zveřejnění svého článku. 

Přítomní autoři převzali výtisky vybraných minulých čísel tohoto časopisu. 

Následovalo předání ocenění – bez udání pořadí, autorům tří vítězných podnikatelských 

záměrů 2013: 

Writesquare.com 

 Liborovi Minaříkovi, Robertovi Pohubovi 

studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

Inovativní projekt míchárny krmiv Elišky Kabourkové pro výkrm drůbeže a skotu 

Elišce Kabourkové 



studentce Mendelovy univerzity v Brně 

 

DJ/VJ/Music producer 

Lukášovi Satinovi, Liborovi Míčkovi, Martinovi Mojžíškovi 

studentům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Po předání ocenění informoval P. Švejda o tom, že v rámci 3. ročníku soutěže Vizionáři 2013 

bude dne 5. 12. 2013 předáno poprvé zvláštní ocenění Vizionáři 2013 za nejlepší studentský 

podnikatelský inovativní záměr v rámci projektu SPINNET. V následujících letech bude toto 

ocenění předáváno nejúspěšnějším autorům studentských podnikatelských záměrů, 

předkládaných v rámci soutěží, které budou navazovat na projekt SPINNET. 

Závěrem popřál Pavel Švejda všem nominovaným i těm, kteří práce připravili, aby se jim v 

jejich dalších činnostech dařilo a případně, aby byli úspěšní rovněž v dalších soutěžích, 

jejichž výsledky jsou vyhlašovány v průběhu INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v 

ČR (soutěže o Cenu Inovace roku, Vizionáři, BestInnovator).  

 

Následovala volná diskuze s občerstvením, kde měli účastníci konference možnost výměn 

zkušeností z přípravy a realizace podnikatelských záměrů s jejich úspěšnými autory.  

Účastníci obou akcí se seznámili s výstavní částí INOVACE 2013 (přízemí, 1., 3. a 4. patro 

budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)  

 

Zpracovali: I. Němečková, P. Švejda 

Fotogalerie: I. Němečková 

 


