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Mikroskopický pilíř

• Cíle a plány 2022

• organizace meet-up Využití umělé inteligence v mikroskopii

• zapojení do organizace workshopu Korelativní mikroskopie 2022 v 

Drážďanech 13. -14. 10. 2022

• systémové provázání aktivit pilíře Mikroskopie s RIS3 strategií 

Jihomoravského kraje, ve spolupráci s JIC

• příprava konceptu spolupráce s vybranou VŠ – podpora vzdělání pro praxi 

(pilotně mikroskopie)

• organizace min. 3 setkání členů pilíře

• Jiří Očadlík odstoupil z funkce garanta pro Mikroskopický pilíř 29.4.2022



Využití umělé inteligence v mikroskopii



Correlative Materials Characterization 2022



Correlative Materials Characterization 2022

Correlative Materials Characterisation 2023 – Brno, Czech Republic



Koncept spolupráce s VŠ

Autor: Jiří Očadlík



Mikroskopický
ekosystém
(platforma)

systémové provázání aktivit pilíře Mikroskopie s RIS3 

strategií Jihomoravského kraje, ve spolupráci s JIC



Funkční mikroskopický ekosystém 

Popis funkčního ekosystému:

• Aktivní vědecká i firemní komunita – nutno ji tvořit 

• Zázemí pro realizaci a facilitaci aktivit mikroskopického pilíře (kapacita, know-how)

• Organizace a pořádání workshopů, konferencí

• Facilitace pravidelného setkávání, sdílení zkušeností pro vybraná témata

• Síťování mikroskopických firem a institucí vzájemnou spoluprací

• Zapojovat se do aktivit jiných organizátorů obsahujících mikroskopická témata

• Vytvoření nekonkurenčního a spolupracujícího prostředí - neutrální půda pro sdílení 
zkušeností

• Vytváření prostředí pro transfer technologií mezi univerzitami a firmami



Funkční mikroskopický ekosystém 

Cíle funkčního ekosystému:

• Viditelnost – společné PR a marketingové aktivity klastru a členů mikroskopického 
pilíře – ČR 

• Lákání talentů z ČR a zahraničí do Brna

• Promo mikroskopie mezi studenty a veřejnost 

• Zvýšení počtu komercializace technologií z akademického prostředí v oblasti 
mikroskopie

• Zvýšení počtu vzniklých technologických startů-upů působící v oblasti mikroskopie či 
přidružených témat

• Zvýšení počtu lokálních dodavatelských řetězců pro potřeby mikroskopických firem v 
regionu



Specifické potřeby mikroskopie
• Mikroskopie je v akademickém prostředí roztříštěna mezi relativně velký počet skupin a institucí

• Malý počet firem v oboru – velké korporáty a malé start-upy

• 2 z 5-ti globální lídru EM v Brně, konkurence, diskrétnost

• Specifická cílová skupina se zvláštními potřebami

• Loajální business s dlouhým prodejním cyklem

• Akademické prostředí, R&D a QC u globálních technologických firem

• Globální trhy - rozvinutých zemích

• Dlouhá podpora zákazníků a potřeba vysoce kvalifikovaného servisu

• Vysoká náročnost na odbornost – HW, SW, aplikace, obchod, marketing

• Vysoká finanční i časová náročnost na vývoj a inovace produktů (firemní prostředí)

• Vývoj probíhá jak na akademické, tak ve firemních prostředí a obě skupiny aktivně spolupracují
• Potřeba posílení aplikovaného výzkumu a vývoje v akademickém prostředí

• Potřeba dlouhodobé tematicky (ne pouze dotačně) zaměřené spolupráce mezi akademickým a firemním prostředím)

• Specifika technologických start-upů s vědeckými přístroji 
• finanční a časová náročnost vývoje, specifická cílová skupina, globální prostředí, dlouhý 1-3 roky trvající obchodní cyklus

• Malosériová výroba s vysokou přidanou hodnotou

• Nároky a požadavky na dodavatelské řetězce jsou odlišná od ostatních odvětví, lokální dodavatelé jsou 
výhodou



Mikroskopický ekosystém

• systémové provázání aktivit pilíře Mikroskopie s RIS3

strategií Jihomoravského kraje, ve spolupráci s JIC



Regional microscopy ecosystem

• Setkání stakeholderů – 30.9.2022
• Zástupci: 

• Akademie: CEITEC VUT, CEITEC MU, ÚPT, ÚFM, 

• Velké firmy:  TFS, TESCAN, Delong Inst., 

• Malé firmy: (Start-ups)NenoVision

• Další součásti komunity: ČOK, JIC, INTEMAC

• Hlavní aktivity plánované v rámci ecosystému
• Komunita

• Rozvoj dodavatelského řetězce

• Podpora komercializace z akademického prostředí, včetně spinoffů

• Propagace a PR

Formování pracovních skupin

Zapojit se může kdokoliv…

Kdo je připraven se zapojit a

investovat energii a čas ve prospěch ekosystému…



Klíčové aktivity mik. Ekos. 

• Komunita
• Funguje komunita odborníku z firem i akademické sféry v oblasti mikroskopie a souvisejících oborů 

(fyzika, elektronika, související IT obory, life sciences…), kteří se pravidelně setkávají, sdílejí zkušenosti, 
vzájemně se inspirují, iniciují a realizují společné projekty

• Rozvoj dodavatelského řetězce
• V regionu se budou zvyšovat kompetence a kapacity specializovaných výrobců / dodavatelů zamřených 

na přístrojovou techniku tak, aby se zvyšoval podíl místního sourcingu komponent a složitějších sestav 
pro potřeby koncových výrobců přístrojů (el. mikroskopů, spektrometrů a podobných zařízení). 

• Vytipovávat firmy v regionu (ne striktně dle administrativních hranic kraje, mohou být klidně i mimo 
JMK), které již jsou zapojené v dodavatelských řetězcích a potřebují:

• buď zvýšit výrobní kapacitu, 

• zvýšit efektivitu, nebo 

• se dostat na vyšší kvalitativní úroveň (a kvalifikovat se do dodavatelského řetězce)



Klíčové aktivity mik. Ekos. 
• Podpora komercializace z akademického prostředí, včetně spinoffů

• V regionu se daří využívat výsledky výzkumu v oblasti vědeckých přístrojů využívat v praxi, zejména 

díky:

• Dobře fungujícímu systému podpory spinoffů, který využívá expertízu nejlepších výzkumných týmů a do komercializace 

zapojuje studentské týmy

• Dostupnosti specializované infrastruktury (prototypovací dílna, poloprovoz?) navázaného na CEITEC, které umožňuje 

prototypovat nové produkty (jak pro potenciální spinoffy, tak pro existující firmy, které si zde mohou testovat a inovovat své 

produkty)

• Propagace a PR
• Komunita společně a koordinovaně realizuje marketingové, komunikační a PR aktivity, které zvyšují 

atraktivitu regionu jako žádané lokality pro studium i pro práci v oboru mikroskopie / přístrojové 
techniky. Společné aktivity míří jak na širší veřejnost v regionu / ČR (Dny elektronové mikroskopie), tak i 
na přilákání talentů odjinud (studenti, odborníci). Výsledkem je pravidelně aktualizovaný plán 
marketingových a komunikačních akcí v tomto oboru. 

• Zformovat skupinu, která je schopná definovat cíle marketingu a PR v této oblasti a společně vytvořit 
plán (za účasti JIC / Brno region týmu)



Koordinace aktivit ekosystému
• David Uhlíř (JIC)

• Veronika Štěpánková (JIC)

• Markéta Shánělová (JIC)

• Zbyněk Ondra (INTEMAC)

• Jan Neuman (NenoVision)

1) Komunita

• Radka Martínková (Delong Instruments)

• Petr Přikryl (COC)

• Jiří Nováček (CEITEC MU) 

• Jan Neuman (NenoVision)

• Vladislav Krzyžánek (ÚPT, ČSMS)

• Vratislav Košťál (TESCAN)

• Tomáš Vystavěl (TFS) 

• Jana Švecová (JIC)

3) Rozvoj dodavatelského řetězce

• ZbyněkOndra (INTEMAC)

• Antonín Sedláček (TESCAN)

• Petr Tichopádek (TESCAN)

• David Novák (NenoVision)

• Radka Martínková (Delong) 

• Marek Pulkrábek (TFS)

2) Podpora komercializace, včetně spin-offs

• Michal Urbánek (CEITEC VUT)

• Pavel Krečmer (CEITEC VUT)

• Veronika Štěpánková (JIC)

• David Uhlíř (JIC)

• Radim Kocourek (JIC)

• Jan Pěnčík (VUT)

4) Podpora komercializace, včetně spin-offs

• Markéta Shánělová (JIC)

• Radka Martinkova (Delong Instruments) 

• Pavla Schieblova (ÚPT AVČR) 

• Ester Jarour (CEITEC) 

• Kovaru, Jakub (TFS

• Barbora Novosadová (Tescan)

Členové pracovních skupin ekosystému



Pracovní skupina - Komunita
1) Komunita

• Radka Martínková (Delong Instruments)

• Petr Přikryl (COC)

• Jiří Nováček (CEITEC MU) 

• Jan Neuman (NenoVision)

• Vladislav Krzyžánek (ÚPT, ČSMS)

• Vratislav Košťál (TESCAN)

• Tomáš Vystavěl (TFS) 

• Jana Švecová (JIC)
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Děkuji za 
pozornost


