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KURZ ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (KA 09) 

1. Úvod 

Cílem kurzu bylo získání ucelených znalostí o české legislativě VaV, zejména o zákonu a 
předpisech o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákonu o veřejných 
výzkumných institucích a dalších základních předpisech pro výzkum, vývoj a inovace v 
ČR a o legislativním rámci veřejných soutěží ve vědě a výzkumu. Účastníky kurzu byly 
přehledově získány znalosti o předpisech pro VaV v EU a o veřejné podpoře VaV v EU. 
Účastníci získali také přehled o ochraně duševního vlastnictví – legislativa, způsoby (a 
problémy) ochrany duševního vlastnictví (podávání patentů, průmyslových vzorů apod.) 
a to formou přednášek, semináře a poradenství ke konkrétním aktuálním problémům, 
případům. 

Kurs „Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví“ byl 
realizován v pilotním běhu, kdy byl sestaven ze tří čtyřhodinových přednášek a dvou 
seminářů. Účastníci přednášek měli předem k dispozici studijní texty, nebo prezentace 
k přednáškám, vše v elektronické podobě na webu projektu (http://fim.uhk.cz/INKOV), 
resp. v LMS Blackboard (https://oliva.uhk.cz). Podpora pro kurs v elektronické podobě 
v LMS Blackboard dokumentující i jeho průběh byla postupně doplňována – pozvánky, 
fotodokumentace, prezentace z přednášek a studijní texty byly umístěny v LMS 
Blackboard.  

Průběžně probíhalo i hodnocení kvality jednotlivých přednášek, vycházející z hodnocení 
odezvy účastníků na přednášky, diskusí s účastníky i vyplňování evaluačních dotazníků 
účastníky kurzů. Vzhledem k vysoké kvalitě všech přednášejících nebylo nutné do kurzu 
obsahově či způsobem prezentování nijak zasahovat. Tištěný sborník studijních 
materiálů je v LMS Blackboard, v tištěné formě v knihovně UHK a povinné výtisky jsou 
v Národní knihovně ČR a v dalších vědeckých knihovnách. 

Kurs „Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví“ proběhl 
v pilotním běhu. Všechny přednášky byly velmi kladně hodnoceny, kurz zajišťovali 
přední odborníci z České republiky, včetně největší autority v oblasti autorského práva 
prof. Smejkala. Byla kompletně realizována informační podpora kurzu v LMS 
Blackboard, jejíž součástí jsou sylabus, přednášky, studijní texty, pozvánky a 
fotodokumentace. Tato informační podpora bude využívána i v letech udržitelnosti 
projektu. 
Níže jsou podrobně dokumentovány organizace, obsah, průběh a informační podpora 
jednotlivých přednášek.  

  

http://fim.uhk.cz/INKOV
https://oliva.uhk.cz/
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2. Přednáška „ Ochrana duševního vlastnictví – průmyslová práva“ 

Přednášející: JUDr. Anna Romanová 
 
Přednáška se konala v tomto termínu: 22. 2. 2012. 
 
Pozvánka na přednášku: 
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Foto z přednášky: 
 

 
JUDr. Anna Romanová – výklad 
 

 
účastníci přednášky  
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Studijní materiály se skládají z prezentace (70 slidů) a studijního textu (19 stran). 
Ukázka z prezentace: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ukázka studijního textu: 
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3. Seminář „Ochrana duševního vlastnictví – průmyslová práva“ 

Přednášející: Ing. Marek Penhaker, Ph.D. 
 
Seminář se konal v tomto termínu: 19. 4. 2012.  
 
Pozvánka na seminář: 
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Foto ze semináře: 
 

 
Ing. Marek Penhaker, Ph.D. – výklad 
 

 
účastníci semináře 
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Studijní materiály se skládají ze studijního textu (26 stran). 
Ukázka ze studijního textu: 
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4. Přednáška a seminář „Ochrana duševního vlastnictví – autorská práva“ 

Přednášející: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. 
 
Přednášky se konaly v těchto termínech: 18. 4. 2012.  
 
Pozvánka na přednášku: 
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Foto z přednášky: 
 

 
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. – výklad 
 

 
účastníci přednášky 
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Studijní materiály se skládají z prezentace (126 slidů).  
Ukázka z prezentace: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studijní text pro tuto přednášku napsala Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.: 
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5. Přednáška a seminář „Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV“ 

Přednášející: Mgr. Matěj Kliman 
 
Přednáška se konala v těchto termínech: 4. 4. 2012.  
 
Pozvánka na přednášku: 
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Foto z přednášky: 
 

 
Mgr. Matěj Kliman – výklad 
 

 
účastníci přednášky 
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Studijní materiály se skládají z prezentace (36 slidů) a studijního textu (56 stran).  
Ukázka z prezentace: 

 
Ukázka studijního textu: 

 


