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ssT informuje

Základní dokument projektu TPSVT — Cestovní mapa oboru SVT

Vazba cestovní mapy (roadmap) obo-
ru SVT na Národní výzkumnou a inovač-
ní strategii pro inteligentní specializaci 
České republiky (Národní RIS3 strate-
gie) je realizována v relevantní prioritní 
aplikační doméně označené 1.1 Pokroči-
lé stroje/technologie pro silný a globálně 
konkurenceschopný průmysl — 1.1.1 Stro-
jírenství-mechatronika. Tato doména je 
z velké části tvořena právě oborem stro-
jírenská výrobní technika a aktivitami 
průmyslu v  rámci klasifikace ekono-
mických činností (CZ NACE) 28 Výroba 
strojů a zařízení j. n. a 33 Opravy a insta-

lace strojů a zařízení, které TPSVT pri-
márně reprezentuje. Vazba cestovní 
mapy na znalostní domény je realizo-
vána v  KETs (key enabling technolo-
gies): Pokročilé materiály; Nanotechnolo-
gie; Mikro- a nanoelektronika; Pokroči-
lé výrobní technologie; Fotonika, ve kte-
rých obor SVT formuloval své potřeby 
uvedené v Národní RIS3 strategii.

Vazba Cestovní mapy oboru SVT 
na  dokumenty Strategická výzkumná 
agenda oboru (SVA) a na její Implemen-

tační akční plán (IAP) je realizována 
na základě platných aktualizovaných 
dokumentů SVA a  IAP z  roku 2018, 
respektive 2019. Využit je také ak- 
tuální dokument oborového techno-
logického foresightu (2019). Projedná-
ní priorit a reflexe těchto strategických 
materiálů s průmyslovými i výzkum-
nými organizacemi v  rámci zpraco-
vání cestovní mapy budou uplatněny 
také jako jeden z podkladů pro aktua-
lizaci oborových strategických doku-
mentů SVA a IAP v rámci řešení Projek-
tu v roce 2022.

Vazba Cestovní mapy oboru SVT 
na  téma propojení veřejného a  sou-
kromého sektoru ve  výzkumu, vývo-
ji a inovacích v technologických oblas-
tech významných pro podnikatelskou 
sféru je realizováno na základě určení 
priorit v  oblastech aplikační domény, 
znalostních domén a oborové výzkum-
né strategie (SVA a  IAP) a  na  základě 
identifikace disponibilních kompe-
tencí VaVaI (výzkum, vývoj a  inova-
ce) na  straně výzkumných organizací 

a existující výzkumné a inovační infra-
struktury v ČR i v zahraničí. Snahou je 
rozšířit cestovní mapu také o disponi-
bilní kompetence výzkumných organi-
zací, výzkumných a  inovačních infra-
struktur a  organizací technologické-
ho transferu v regionu střední Evropy 
s využitím účasti v uskupení NUCLEI 
(Network of Technology Transfer Nodes 
for Enhanced Open Innovation in the 
Central European Advanced Manufactu-
ring and Processing Industry).

Dokument Cestovní mapa oboru SVT 
si také klade za cíl přispět k propojová-

ní podniků navzájem v rámci koncep-
tu Open Innovation pro společný proces 
VaVaI a  propojování podniků v  rámci 
sdílení informací, služeb a  infrastruk-
tur s  možností otevřené spolupráce 
mezi podniky produktově navazující-
mi i podniky, které si konkurují. 

Dokument dále identifikuje příleži-
tosti a  bariéry v  oborovém výzkumu, 
vývoji a inovacích v oblasti implemen-
tace principů sdílené ekonomiky v rám-
ci uplatňování konceptu Průmyslu 4.0. 

Cílem je hledat příležitosti pro další 
rozvoj inovací a konkurenceschopnos-
ti oboru s využitím potenciálu nových 
konceptů sdílené ekonomiky a Průmy-
slu 4.0.

Určení priorit témat VaVaI pro obor SVT 
Abychom mohli v  následující fázi 

upřesn it, v  ja k ých tématech VaV 
mohou jednotlivé organizace v  pro-
středí VaVaI nabízet svou spoluprá-
ci a  součinnost, je třeba určit prio-
ritní oblasti odborných témat, které 
jsou aktuálně pro VaVaI v oboru SVT 
nejvýznamnější. Určení prioritních 
oblastí odborných témat pro budoucí 
VaV v oboru bylo provedeno na zákla-
dě workshopů a  dotazníkových šet-
ření mezi zástupci organizací, které 
působí v  oboru SVT. Jednalo se jak 
o zástupce MSP, tak i o zástupce vel-
kých podniků. Zapojeni byli respon-
denti jak z  členské základny TPSVT, 
tak i z organizací mimo naši technolo-
gickou platformu. Jako vhodné zdro-
jové dokumenty, které obsahují for-
mulaci výzkumných a  vývojových 
témat relevantních pro obor SVT, byly 
využity dvě strategie.

První výchozí strategií je Národní 
výzkumná a inovační strategie pro inte-
ligentní specializaci České republiky. 
Stávající verze RIS3 strategie vychází 
z  aktualizace uskutečněné v  období 
2019—2020. V této oficiální verzi stra-
tegie jsou zatím témata VaVaI rozdě-
lena do pracovních skupin na témata 
vycházející z předchozí RIS3 strategie 
a na témata vzešlá z analytické studie 
provedené TC AV. V roce 2021 dochá-
zí k  procesu konsolidace uvedených 
dvou množin témat do množiny stra-
tegických témata VaVaI v rámci každé 
odvětvové skupiny Národní inovační 
platformy (pro nás je relevantní NIP 
I.). Vzhledem k tomu, že TPSVT je sou-
částí procesu konsolidace a formulace 
strategických výzkumných témat pro 
nové znění dokumentu Příloha 1. Kar-
ty tematických oblastí, byla využita 
pro dotazníkové šetření v rámci iden-
tifikace priorit již tato aktuální data.

Jako součást RIS3 strategie jsou 
také formulována témata VaVaI, kte-
rá spadají sv ý m za měřen í m pod 
množinu KETs. Jde o množinu témat  
VaVaI, jejichž řešení přináší pozitivní 
dopad do více oborů a odvětví průmy-
slu a společnosti. Příkladem může být 
například internet, mobilní telefony, 
LC displeje atd. Jedná se o technologie 
na různých úrovních, které následně 
ovlivňují velkou množinu navazují-
cích oborů a odvětví a otevírají v nich 
nové možnosti zlepšování a zvyšová-
ní parametrů hlavních užitných vlast-
ností. Náš obor SVT je v tomto speci-
fický, protože jednak čerpá z  mnoha 
oblastí KETs, ale je také jejich součás-
tí, protože pokročilé výrobní techno-
logie a dosažitelné limitní parametry 
opět určují možnosti dalších oborů 
a odvětví. Oblast témat KETs, respek-

tive znalostních domén, vázaných 
na oblast strojírenství, je v RIS3 strate-
gii formulována v současnosti s men-
ší mírou kvality než oblast formulo-
vaných strategických výzkumných 
témat, a  proto je i  celková relevance 
následně určovaných priorit v  oblas-
ti KETs na nižší úrovni než relevance  
priorit určených nad strategickými 
tématy VaVaI.

Druhou výchozí strategií je takzvaná 
oborová strategie v našem oboru SVT. 
Oborová strategie je formulována v již 
zmíněných komplementárních doku-
mentech SVA a  IAP. Dokument SVA 
formuluje zejména, „co“ by mělo být 
předmětem zájmu výzkumu, vývoje 
a inovací v oboru SVT a jaké sledujeme 
cíle v  budoucích užitných vlastnos-
tech. Dokument IAP formuluje příkla-
dy možných, konkrétně zaměřených 
výzkumných a  vývojových aktivit 
a  projektů, které mohou vést k  napl-
ňování cílů SVA, tedy dokument říká 
„jak“.

Pro formulování cestovní mapy obo-
ru je třeba určit priority v oblasti zací-
lení témat VaVaI a  určit, co je před-
mětem zájmu budoucího výzkumu 
a  vývoje. Proto bylo dotazníkové šet-
ření postaveno na výstupech platného 
dokumentu SVA a  v  něm formulova-
ná témata byla podrobena hodnocení 
jejich relevance.

Šetření se zúčastnilo 34 responden-
tů, z toho 4 zástupci MSP a 6 zástupců 
velkých podniků.

Dokument Cestovní mapa oboru SVT 
je zpracováván v rámci celé doby řeše-
ní Projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/ 
/0018877, které končí v polovině roku 
2022. Ke  30. červnu 2021 byla před-
stavena první verze dokumentu, kte-
rý obsahuje první fázi mapování prio- 
rit v  oblasti aplikační domény, zna-
lostních domén a oborové výzkumné 
strategie (SVA a  IAP) a  dále obsahuje 
screening komerčních i výzkumných 
organizací, které mohou být partnery 
pro výzkum, vývoj a inovace v oboru 
SVT, a prezentuje příležitosti a bariéry 
v oblasti sdílené ekonomiky a uplatňo-
vání konceptu Průmyslu 4.0. 

V následujícím období řešení Projek-
tu bude pokračovat mapování odbor-
ných priorit a  proběhne zmapová-
ní kompetencí organizací vyhleda-
ných v  rámci screeningu (představe-
né v kapitole Propojování organizací ve 
výzkumu, vývoji a inovacích), zejména 
výzkumných organizací, výzkumných 
infrastruktur a organizací technologic-
kého transferu pro možnou spolupráci 
mezi podniky a výzkumnými organi-
zacemi v určených prioritních techno-
logických tématech. 

Závěry budou vyhodnoceny po  do-    
končení všech plánovaných šetření 
v druhé fázi řešení Projektu a předsta-
veny v druhé verzi dokumentu Cestov-
ní mapa oboru SVT, který bude zpraco-
ván ke 30. červnu 2022.

www.tpsvt.cz

cílem dokumentu Cestovní mapa oboru SVT Technologické platformy strojírenská výrobní technika (TPsVT) je zvýšit připravenost českých podniků oboru 
strojírenská výrobní technika (malých, středních i velkých) na nástup pokročilých technologií vyžadujících kombinaci různých kompetencí a inovativních 
řešení, které mohou přispět k rozvoji nových meziodvětvových a mezisektorových hodnotových řetězců.

návrh optimálních výrobních strojů
skupina výzkumných témat: optimalizace výrobních strojů a zařízení

bezpečný a HW nenáročný přenos dat
skupina výzkumných témat: sw vlastnosti a digitalizace

rozšiřování funkcí řídicích systémů
skupina výzkumných témat: sw vlastnosti a digitalizace

návrh optimálních komponent
skupina výzkumných témat: optimalizace výrobních strojů a zařízení

uplatnění pokročilých výsledků
skupina výzkumných témat: nové koncepce a provedení 

výrobních strojů, jejich součástí a skupin

nové techniky pro měření, regulaci a kompenzaci
skupina výzkumných témat: komponenty, systém a řízení

aditivní výroba
skupina výzkumných témat: nové a progresivní technologie

příprava technologie, monitoring, 
zpracování dat, realizace zpětných vazeb

skupina výzkumných témat: nové a progresivní technologie

stavba virtuálních strojů a zařízení, které běží para-
lelně na pozadí aktivního reálného výrobního stroje

skupina výzkumných témat: Virtualizace výrobních strojů a technologií

uplatňování konceptu Průmysl 4.0, 
digitální výroby a analýza velkých objemů dat

skupina výzkumných témat: sw vlastnosti a digitalizace

10 nejvýznamnějších témat VaVai v rámci oborové strategie sVA
Priorita — aritmetický průměr
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Pozn.: seznam výzkumných témat oborové sVA a jejich priority od témat s nejvyšší prioritou po témata s nejnižší aktuálně identifiko-
vanou prioritou
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