
Přednáška: 
Podnikání 

v oblasti humanitních a sociálních věd 
v Německu a Polsku 

 
 
Pořadatel: Technologická agentura ČR  
Den: 22. dubna 2014 
Čas: 13:00 – 14:30 
Místo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 
Přednášející: zástupci Fraunhoferova institutu pro střední a východní Evropu 
Prosíme o potvrzení účasti do 18.4.2014 na emailovou adresu nevidalova@tacr.cz 
 
Kultura akademického podnikání je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu při uplatňování 
akademických znalosti v ekonomické praxi, resp. při zhodnocování výsledků výzkumu z různých 
vědních oborů. Nové podniky akademického sektoru (startup, spinoff) mohou tvořit významný impuls 
pro rozvoj ekonomiky a společnosti. 
 
Ve studiu zakládání podniků tohoto typu však lze pozorovat v rámci jednotlivých oborů velké mezery. 
Zatímco přírodní vědy nebo strojírenství vykazují vysoký počet výzkumných projektů pro podporu 
zakládání tohoto typu podnikání,  je tato problematika poměrně málo studována ve vztahu ke 
společenským a humanitním vědám. 
 
S rostoucím významem kulturních a kreativních odvětví a s paralelně postupující dematerializací 
hospodářských činností,  je zřejmý vzestup konceptů znalostní a kreativní ekonomiky. V této 
souvislosti budou hrát stále důležitější roli iniciativy v oblasti humanitních a společenských věd. 
Společenskovědní a humanitní obory tak mohou generovat výkonné a sofistikované podnikání, stejně 
jako technologicky orientované firmy. 
 
Fraunhoferův institut pro střední a východní Evropu (FI MOEZ) věnuje tomuto výzkumu pozornost v 
rámci projektu "Akademické podnikání v oblasti humanitních a sociálních věd v Německu a Polsku". 
Tato srovnávací analýza se zaměřuje na kulturu zakládání podniků a možnosti využití potenciálu 
sociálních a humanitních věd,  přičemž si klade tyto ústřední výzkumné otázky: 

 
1. Typologie a zkušenosti se založením podniku v těchto oborech: Jaké jsou formy 

podniků humanitních a sociálních věd a jaké jsou zkušenosti před, během a po 
založení startupu/spinoffu? 

2. Motivy a bariéry: Jaké faktory podporují nebo brzdí činnost startupu/spinoffu v 
oblasti humanitních a společenských věd a jak a kým je rozvoj podnikání v 
humanitních a společenských vědách podporováno? 

3. Německo-polský kontext: Jaké podobnosti a rozdíly lze pozorovat v činnostech 
startupu/spinoffu v oblasti humanitních a společenských věd v německo-polském 
kontextu a co se může Německo a Polsko v této souvislosti od sebe navzájem 
naučit? 

 
Informace nutné k zodpovězení těchto otázek budou čerpány nejen z dostupné literatury, ale i na 
základě interview s vybranými zakladateli podniků, s multiplikátory a s podporovateli.    
 
Výsledky projektu budou projednány s odborníky z Německa a Polska, shrnuty v publikaci a 
prezentovány veřejnosti v obou zemích. Projekt probíhá ve spolupráci s Univerzitou ve Vratislavi 
(Polsko).   
 
Financováno: Grantová polsko-německá agentura společenských a humanitních studií (DPWS) 
(Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki) 
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