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BUSINESS RESEARCH FORUM
MASARYKOVY UNIVERZITY
27. dubna 2017 | 9.30–14.00 | Univerzitní kampus Bohunice, pavilon CEITEC | Kamenice 753/5, Brno

Přijměte pozvání na 2. Business Research Forum Masarykovy univerzity,
které Vás v neformální atmosféře seznámí s pestrou paletou možností
spolupráce s největší univerzitou na Moravě.

9.30 | Prezence
Ke kávě hraje jazzová kapela Perfect Time

10.00 | Slavnostní zahájení v atriu
Moderátor: Aleš Zbořil

Úvodní slovo
kk Ing.

Jaroslav Kacer
náměstek primátora města Brna pro oblast Smart City

kk Ing.

Jiří Holoubek
člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR,
prezident Elektrotechnické asociace České republiky

kk doc.

PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
prorektorka pro vnější vztahy Masarykovy univerzity

kk prof.

RNDr. Jan Slovák, DrSc.
zakládající ředitel Centra pro transfer technologií MU

kk RNDr.

Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M.
ředitelka Centra pro transfer technologií MU

10.30 | Tržiště příležitostí
ke spolupráci
Stánky všech fakult a dalších pracovišť MU s ukázkami
projektů, technologií a výzkumných kapacit s nabídkou
pro využití v praxi. Možnost sjednání konkrétní
spolupráce s týmy MU a navázání nových vztahů.
Právnická fakulta | Přírodovědecká fakulta
Lékařská fakulta | Filozofická fakulta | Pedagogická fakulta
Ekonomicko-správní fakulta | Fakulta informatiky
Fakulta sociálních studií | Fakulta sportovních studií
CEITEC MU | Centrum jazykového vzdělávání
Centrum pro transfer technologií | CEPLANT
Kariérní centrum MU | Nakladatelství MU | RECETOX
Rektorát MU | Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům
se specifickými nároky

12.00 | Kaleidoskop inovací
Moderátor: Aleš Zbořil

Podium show

Během programu
prohlídka laboratoří

Moderované pásmo neformálních rozhovorů, ukázek
univerzitních vynálezů, prezentace vědeckých týmů
a dalších zajímavostí z výzkumného života na MU.

Možnost prohlídky unikátních laboratoří
(tzv. Core Facility) institutu CEITEC MU.

12.00 | Obědový raut


13.00 | Ocenění za spolupráci

10.30 | Odborná diskusní sekce II

Poděkování vybraným partnerům, kteří s Masarykovou
univerzitou spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje.

zasedací místnost č. 145

13.45 Slavnostní zakončení

Spolupráce vysokých škol a firem i veřejných institucí
přináší na mnoha úrovních výsledky, které zlepšují život
každého z nás. Jakými způsoby lze s MU spolupracovat
jako s moderním, spolehlivým a inovativním partnerem?

10.30 | Odborná diskusní sekce I
zasedací místnost č. 211

Spin-off firmy Masarykovy univerzity
Spin-off firmy, tedy společnosti založené s cílem
přivést ke komerčnímu využití výsledky vědeckého
výzkumu, nejsou na MU žádnou novinkou. První
vznikla před jedenácti lety. Jaké jsou výhody
nebo naopak úskalí tohoto typu podnikání?
kk doc.

RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
jednatel, Enantis s.r.o.

kk RNDr.

Pavel Minařík, Ph.D.
technologický ředitel, Flowmon Networks a.s.

kk Ing.

Ladislav Chodák
přední brněnský investor, zakladatel několika
spin-off společností Masarykovy univerzity

kk Moderovaná

diskuse

12.00 | Zakončení diskusní sekce

Jak spolupracovat s Masarykovou univerzitou?

kk Využití

výsledků výzkumu a vývoje
Centrum pro transfer technologií,
Ing. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

kk Testováno

v Antarktidě
Přírodovědecká fakulta MU,
Ing. Pavel Kapler, Ph.D.

kk CEITEC

sdílené laboratoře:
spolupráce s aplikační sférou
Ceitec MU, MVDr. Zlatuše Novotná,
Ing. Kateřina Ornerová, Ph.D.

kk Recruitment

a branding firmy v prostředí MU
Kariérní centrum MU,
Ing. Jitka Štenclová, Ing. Martin Bažík

kk Partnerství

a spolupráce s Masarykovou univerzitou.
Chytřejší svět netvoříme sami
Odbor vnějších vztahů a marketingu,
Rektorát MU, Ing. et Ing. Magdalena Langerová

kk Moderovaná

diskuse

12.00 | Zakončení diskusní sekce

Registrace a další informace: https://is.muni.cz/obchod/fakulta/rect/ctt/brf/
Změna programu vyhrazena.
Akce se koná pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, hejtmana Jihomoravského
kraje Bohumila Šimka, primátora statutárního města Brna Petra Vokřála a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

