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HLAVN

Brno, vědců plno. Jak město pod
Město Brno by se v budoucnu mohlo stát centrem vědy, výzkumu a inovací středoevropského významu. Rádo by na jižní Moravu pozvalo úspěšné vědce ze zahraničí nebo přesvědčilo ty domácí, aby tu zůstali. A chce více spolupracovat s univerzitami a podnikateli, kteří mohou výsledky výzkumníků a vývojářů přenést do výroby či zavést jako nové
služby. Proto město Brno ﬁnančně podporuje talentované studenty či inovativní projekty, přispívá na popularizaci vědeckých poznatků mezi dětmi i dospělými a podílí se na
vzniku špičkových pracovišť mezinárodního výzkumu.

CIZINCI: Brno Expat Centre
Jedním z projektů nejen pro zahraniční
vědce, který město Brno ﬁnančně podporuje, je Brno Expat Centre. Tedy centrum, jež
cizincům poradí, jak si tu najít byt, kam zajít k zubaři nebo kde se dá dobře sportovat.
O tom, co centrum nabízí a jak se „přespolním“ v Brně žije, jsme si povídali s projektovým manažerem BEC Janem Kopkášem.

Kdo je expat? Zní to jako něco
mezi expertem a exotem.
Expat je to i to (smích). Slovo pochází
z označení expatriot, tedy někdo, kdo žije
mimo svou rodnou zemi. V nejužívanějším
smyslu slova jsou to vzdělaní, kvaliﬁkovaní pracovníci mezinárodních ﬁrem. Poznávacím znamením expatů je angličtina jako
primární dorozumívací jazyk.

Co cizinci z vaší nabídky
služeb využívají nejvíc?
Věnujeme se jim od chvíle, kdy sem přijdou, snaží se tu usadit a pracovat. Nejčastěji řeší víza, pracovní povolení, pak ubytování, školky, školy, samozřejmě zdravotní
péči. Ti, kdo teprve hledají práci, ocení kontakty na personální agentury. A ty usazené
zajímají aktivity pro volný čas, který tvoří

polovinu jejich života. Na podzim chystáme
semináře o jazykových školách, protože cizinci, kteří tu zůstávají, chtějí zlepšovat svou
češtinu. Její znalost je vlastně nejdůležitější
aspekt jejich integrace do společnosti.

Je tato pomoc bezplatná?
Konzultace v našem sídle na Veveří 9
a hlavně mailem a telefonicky poskytujeme všem zdarma. Náklady hradíme především z dotací od města Brna, které projekt
Brno Expat Centre iniciovalo, a také od Jihomoravského kraje, s nímž spolupracujeme na velkém projektu integrace cizinců ze
třetích zemí. Pro partnerské ﬁrmy, které zaměstnávají cizince, máme speciální služby
navíc – placené semináře a konzultace přímo na půdě ﬁrem i asistenci, kdy doprovodíme člověka až na přepážku.

Co cizincům v Brně chybí?
Problematická je agenda pracovních povolení. Pro ty, kteří už práci mají, je obtížná
jazyková bariéra. Místní podnikatelé nejsou
zvyklí poskytovat služby cizincům a ještě k tomu v cizím jazyce. A taky tu chybí
střední škola s mezinárodním programem.
Jinak se tady všem líbí.

FIRMY: Inovační vouchery
Vida. A co se jim tu líbí?
Že je Brno kompaktní město, je tu všude
blízko. Všichni si pochvalují dopravu, tedy
až na příjezd na hlavní nádraží. Brno je podle cizinců i docela zelené a ve srovnání třeba s Prahou je tu pohodovější životní rytmus, zvlášť pro rodiny.

Chtějí cizinci srůstat
s Brnem, integrovat se?
Určitě mají zájem. Ale pokud jsou celý
den v práci a večer někam vyrazí, těžko se
seznámí s někým úplně novým. Proto jsou
velmi důležité společné akce, které přivádí dohromady cizince a Čechy. Pořádáme
tedy mikulášské nadílky, party nebo třeba turistické výlety po místních zajímavostech.

Mají o vaše služby zájem
i výzkumníci z brněnských
vědeckých center?
Jsme jim k dispozici, vědí o nás, ale vědcům se speciálně věnuje síť center služeb
EURAXESS, zná jejich potřeby. Pokud by
ale cokoliv potřebovali, můžou přijít. A na
zábavní akce a výlety chodí.
Více informací: www.brnoexpatcentre.cz

Inovační vouchery, zajímavý způsob
podpory spolupráce ﬁrem a vědců, představilo město Brno v České republice jako
první. Náskok má i v počtu ﬁrem, které o spolupráci s brněnskými výzkumnými týmy žádají. V roce 2012 jich bylo 180,
loni dokonce 210. Brněnské vouchery se
navíc jako první otevřely zahraničním společnostem. Projekt organizačně zajišťuje
Jihomoravské inovační centrum a hradí jej
ze svého rozpočtu město Brno.
O voucher může požádat kdokoliv, kdo
chce inovovat svou službu, produkt nebo
proces a hledá znalosti, které běžně na
trhu „nenakoupí“ a potřebuje pro ně speciﬁcký výzkum. Firma si najde vhodnou výzkumnou instituci z dvanácti zapojených
(např. Masarykova univerzita, Vysoké
učení technické v Brně nebo ústavy Akademie věd ČR), s konkrétními výzkumníky sepíše jednoduchý návrh výzkumu a jeho rozpočet. Ze všech žádostí se pak losují
ty, které ﬁnanční podporu od města získají. Letos tak mohly ﬁrmy získat na svůj výzkum až 100 tisíc korun, k tomu musí přidat alespoň čtvrtinu samy.
Město Brno si od projektu slibuje, že se
ﬁrmy díky voucherům přestanou „bát“ věd-

ců, prolomí vzájemnou nedůvěru a vědci
se zase naučí, jak spolupracovat s komerčním sektorem a jak svůj výzkum „prodat“.
Navíc při tom výzkumníci získávají nové
znalosti. Inovace, které ﬁrmy získají, jim
pomáhají uspět a vytvářet tak i více stabilních pracovních míst. Vysoké školy a výzkumné instituce také navážou spolupráci s ﬁrmami, která jim do budoucna může
přinést i důležité ﬁnanční zdroje.
Město Brno v letech 2009–2012 rozdělilo 145 voucherů a do spolupráce podniků
a výzkumníků investovalo 20 milionů korun, ﬁrmy k tomu přidaly dalších 18 milionů. A jaké inovace vouchery přinesly či
přinesou? Například ﬁrma DAPE a Fakulta stavební VUT v Brně společně vyvinuly lepší typ izolace, která je sedmkrát tenčí než klasická izolace a přitom má stejné
vlastnosti, navíc je recyklovatelná, tedy
ekologičtější, a hygienicky a biologicky
nezávadná. Dále ﬁrmy získaly příspěvek
na zlepšení řízení mobilního robota, vývoj
prototypu kamerového jeřábu, optimalizaci energetických a výkonnostních parametrů kolových a pásových traktorů, vývoj informačního systému pro logistiku a další.
Více informací: www.inovacnivouchery.cz

DOKTORANDI: Brno Ph.D. talent

 Brno Expat Centre cizincům poradí, jak ve městě najít podnájem či školku, pořádá semináře s různou tematikou i seznamovací party a výlety po městě a okolí. Foto: archiv BEC

STUDENTI: Masarykova univerzitní
studentská soutěž
V akademickém roce 2011/2012 byla
poprvé brněnským studentům nabídnuta
účast v Masarykově univerzitní studentské soutěži (MUNISS). Spolupracuje na ní
město Brno a Masarykova univerzita.
Myšlenka projektu je velmi jednoduchá a reaguje na dva související problémy. Na jedné straně stojí časté stížnosti vysokoškolských studentů na nedostatečné
praktické zaměření výuky a malou uplatnitelnost nově nabytých znalostí. Na druhé straně se Brno při svém rozvoji potýká s mnoha otázkami, na které není možné
jednoduše odpovědět. Je třeba nejprve
zpracovat analýzy a následně dospět k návrhům řešení. A proč by nemohli řešení navrhnout právě studenti? Tak vznikla soutěž
MUNISS, díky níž se vysokoškoláci do-

stanou k řešení reálných problémů a mohou si vyzkoušet práci konzultanta a město
Brno na oplátku získá zpracovanou analýzu včetně netradičních návrhů řešení.
V prvním ročníku soutěže se studentské týmy věnovaly např. analýze systému provozu sběrných dvorů v Brně. Ve
snaze systém vylepšit se studenti zaměřili především na optimalizaci počtu sběrných dvorů. Nejde přitom o pouhé rušení
méně vytížených nebo duplicitních dvorů,
ale také o rozšíření nabídky těch zbývajících. Další návrhy se týkaly lepší propagace sběru a třídění odpadu. Zajímavý je
také nápad na vytvoření nadačního obchodu, kde by Brňané mohli odevzdat nepotřebné věci a ty by se tak vyhnuly zařazení mezi odpad.

Dalším tématem byla problematika brněnské aglomerace. Na základě již provedených studií s návrhy vymezení aglomerace měli studenti identiﬁkovat hlavní
oblasti vhodné pro spolupráci obcí a především navrhnout systém komunikace
mezi nimi. Jako hlavní oblasti spolupráce
studenti vytipovali dostupnost Brna a dalších obcí pomocí automobilové nebo hromadné dopravy, systém odstavných parkovišť na kraji metropole nebo společné
řešení nedostatečné kapacity školských
zařízení.
Z celkového hodnocení výstupů soutěže
je patrné, že vysokoškoláci zvládají řešit
složité problémy a přistupují k nim s neotřelými nápady.
Více informací: www.muniss.cz

Město Brno podporuje vznik pracovišť
špičkového mezinárodního výzkumu. K tomu je zapotřebí kromě materiálního zázemí
zejména dostatek vysoce kvaliﬁkovaných
lidí. Chybějící odborníky lze buďto draze
„koupit“ v zahraničí, nebo je „vychovat“
na zdejších univerzitách. Město Brno proto
v letech 2009–2012 investovalo prostřednictvím soutěže Brno Ph.D. talent do zlepšení podmínek doktorského studia technických a přírodovědných oborů.
Úspěch v soutěži přináší začínajícím
vědcům ocenění a hlavně tříletou ﬁnanční
podporu, aby se mohli naplno věnovat studiu a vědecké práci. Soutěže se dosud zúčastnilo na 450 studentů a doplňkové stipendium získalo 60 z nich.
Soutěž organizuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které podporuje talentované studenty i na nižších
úrovních vzdělávání. Doplňuje ji program
SoMoPro podporující příchod zkušených
vědců do jihomoravského regionu, kteří potřebují týmy kvalitních doktorandů.
Díky této symbióze se efekt podpůrných
programů násobí a zvyšuje se regionální
konkurenceschopnost.
Město Brno tak podpořilo např. Marka Mráze, který vystudoval magisterské

studium v oborech molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a všeobecné
lékařství na Lékařské fakultě MU, doktorské studium pak v oboru onkologie.
Tématem jeho doktorského projektu je
studium patogeneze chronické lymfatické leukémie, o jejímž vzniku mnoho nevíme. Někteří pacienti přežívají desítky
let, zatímco jiní přes intenzivní terapii
pouze desítky měsíců. Marek Mráz s kolegy studuje, jak se tyto skupiny pacientů liší na úrovni nejrůznějších molekulárních drah.
Mladý vědec věří, že získané výsledky
bude možné v budoucnu aplikovat v cílené léčbě pacientů. Za svoji práci už získal mnohá ocenění, mimo jiné Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
nadané studenty doktorského programu.
„Účast v soutěži Brno Ph.D. talent vnímám jako prestižní ocenění své práce, které mi umožnilo plně se věnovat výzkumu
a účastnit se mezinárodních stáží a konferencí. Bez podpory JCMM a města Brna
bych byl pravděpodobně ﬁnančními podmínkami donucen k odchodu do zahraničí,“ shrnuje Marek Mráz.
Více informací: www.jcmm.cz

 Zkušení vědci potřebují týmy kvalitních doktorandů. Soutěž Brno Ph.D. talent pomáhá takové doktorandy udržet na jihu Moravy. Foto: archiv CEITEC

