Technický týdeník 24 / 2021

20

sst informuje
komerční prezentace

Základní dokument projektu TPSVT — Cestovní mapa oboru SVT
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.
Vazba cestovní mapy (roadmap) oboru SVT na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci
České republiky (Národní RIS3 strategie) je realizována v relevantní prioritní
aplikační doméně označené 1.1 Pokročilé stroje/technologie pro silný a globálně
konkurenceschopný průmysl — 1.1.1 Strojírenství-mechatronika. Tato doména je
z velké části tvořena právě oborem strojírenská výrobní technika a aktivitami
průmyslu v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ NACE) 28 Výroba
strojů a zařízení j. n. a 33 Opravy a insta-

tační akční plán (IAP) je realizována
na základě platných aktualizovaných
dokumentů SVA a IAP z roku 2018,
respektive 2019. Využit je také aktuální dokument oborového technologického foresightu (2019). Projednání priorit a reflexe těchto strategických
materiálů s průmyslovými i výzkumnými organizacemi v rámci zpracování cestovní mapy budou uplatněny
také jako jeden z podkladů pro aktualizaci oborových strategických dokumentů SVA a IAP v rámci řešení Projektu v roce 2022.

a existující výzkumné a inovační infrastruktury v ČR i v zahraničí. Snahou je
rozšířit cestovní mapu také o disponibilní kompetence výzkumných organizací, výzkumných a inovačních infrastruktur a organizací technologického 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 Manufacturing and Processing Industry).
Dokument Cestovní mapa oboru SVT
si také klade za cíl přispět k propojová-

10 nejvýznamnějších témat VaVaI v rámci oborové strategie SVA
Priorita — aritmetický průměr

návrh optimálních výrobních strojů

8,5

skupina výzkumných témat: Optimalizace výrobních strojů a zařízení

návrh optimálních komponent

8,3

skupina výzkumných témat: Optimalizace výrobních strojů a zařízení

nové techniky pro měření, regulaci a kompenzaci

7,4

skupina výzkumných témat: Komponenty, systém a řízení

příprava technologie, monitoring,
zpracování dat, realizace zpětných vazeb

7,4

skupina výzkumných témat: Nové a progresivní technologie

uplatnění pokročilých výsledků

7,3

skupina výzkumných témat: Nové koncepce a provedení
výrobních strojů, jejich součástí a skupin

bezpečný a HW nenáročný přenos dat

skupina výzkumných témat: SW vlastnosti a digitalizace

7,0

rozšiřování funkcí řídicích systémů

7,0

stavba virtuálních strojů a zařízení, které běží paralelně na pozadí aktivního reálného výrobního stroje

6,8

aditivní výroba

6,7

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

6,7

skupina výzkumných témat: SW vlastnosti a digitalizace

skupina výzkumných témat: Virtualizace výrobních strojů a technologií
skupina výzkumných témat: Nové a progresivní technologie

skupina výzkumných témat: SW vlastnosti a digitalizace

Pozn.: Seznam výzkumných témat oborové SVA a jejich priority od témat s nejvyšší prioritou po témata s nejnižší aktuálně identifikovanou prioritou

lace strojů a zařízení, které TPSVT primárně reprezentuje. Vazba cestovní
mapy na znalostní domény je realizována v KETs (key enabling technologies): Pokročilé materiály; Nanotechnologie; Mikro- a nanoelektronika; Pokročilé výrobní technologie; Fotonika, ve kterých 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-
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Vazba Cestovní mapy oboru SVT
na téma propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou
sféru je realizováno na základě určení
priorit v oblastech aplikační domény,
znalostních domén a oborové výzkumné strategie (SVA a IAP) a na základě
identifikace disponibilních kompetencí VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) na straně výzkumných organizací

ní podniků navzájem v rámci konceptu Open Innovation pro společný proces
VaVaI a propojování podniků v rámci
sdílení informací, služeb a infrastruktur s možností otevřené spolupráce
mezi podniky produktově navazujícími i podniky, které si konkurují.
Dokument dále identifikuje příležitosti a bariéry v oborovém výzkumu,
vývoji a inovacích v oblasti implementace principů sdílené ekonomiky v rámci uplatňování konceptu Průmyslu 4.0.

Cílem je hledat příležitosti pro další
rozvoj inovací a konkurenceschopnosti oboru s využitím potenciálu nových
konceptů sdílené ekonomiky a Průmyslu 4.0.

Určení priorit témat VaVaI pro obor SVT
Abychom mohli v následující fázi
upřesnit, v jakých tématech VaV
mohou jednotlivé organizace v prostředí VaVaI nabízet svou spolupráci a součinnost, je třeba určit prioritní 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 základě workshopů a dotazníkových šetření mezi zástupci organizací, které
působí v oboru SVT. Jednalo se jak
o zástupce MSP, tak i o zástupce velkých podniků. Zapojeni byli respondenti jak z členské základny TPSVT,
tak i z organizací mimo naši technologickou platformu. Jako vhodné zdrojové dokumenty, které obsahují formulaci výzkumných a vývojových
témat relevantních pro obor SVT, byly
využity dvě strategie.
První výchozí strategií je Národní
výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.
Stávající verze RIS3 strategie vychází
z aktualizace uskutečněné v období
2019—2020. V této oficiální verzi strategie jsou zatím témata VaVaI rozdělena do pracovních skupin na témata
vycházející z předchozí RIS3 strategie
a na témata vzešlá z analytické studie
provedené TC AV. V roce 2021 dochází k procesu konsolidace uvedených
dvou množin témat do množiny strategických témata VaVaI v rámci každé
odvětvové skupiny Národní inovační
platformy (pro nás je relevantní NIP
I.). Vzhledem k tomu, že TPSVT je součástí procesu konsolidace a formulace
strategických výzkumných témat pro
nové znění dokumentu Příloha 1. Karty tematických oblastí, byla využita
pro dotazníkové šetření v rámci identifikace priorit již tato aktuální data.
Jako součást RIS3 strategie jsou
také formulována témata VaVaI, která spadají sv ým zaměřením pod
množinu KETs. Jde o množinu témat
VaVaI, jejichž řešení přináší pozitivní
dopad do více oborů a odvětví průmyslu a společnosti. Příkladem může být
například internet, mobilní telefony,
LC displeje atd. Jedná se o technologie
na různých úrovních, které následně
ovlivňují velkou množinu navazujících oborů a odvětví a otevírají v nich
nové možnosti zlepšování a zvyšování parametrů hlavních užitných vlastností. Náš obor SVT je v tomto specifický, protože jednak čerpá z mnoha
oblastí KETs, ale je také jejich součástí, protože pokročilé výrobní technologie 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 strategii formulována v současnosti s menší mírou kvality než oblast formulovaných strategických výzkumných
témat, a proto je i celková relevance
následně určovaných priorit v oblasti 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 dokumentech 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 vlastnostech. Dokument IAP formuluje příklady možných, konkrétně zaměřených
výzkumných a vývojových aktivit
a projektů, které mohou vést k naplňování cílů SVA, tedy dokument říká
„jak“.
Pro formulování cestovní mapy oboru je třeba určit priority v oblasti zacílení témat VaVaI a určit, co je předmětem zájmu budoucího výzkumu
a vývoje. Proto bylo dotazníkové šetření postaveno na výstupech platného
dokumentu SVA a v něm formulovaná témata byla podrobena hodnocení
jejich relevance.
Šetření se zúčastnilo 34 respondentů, z toho 4 zástupci MSP a 6 zástupců
velkých podniků.
Dokument Cestovní mapa oboru SVT
je zpracováván v rámci celé doby řešení Projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/
/0018877, které končí v polovině roku
2022. Ke 30. červnu 2021 byla představena první verze dokumentu, který obsahuje první fázi mapování priorit v oblasti aplikační domény, znalostních 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 uplatňování konceptu Průmyslu 4.0.
V následujícím období řešení Projektu bude pokračovat mapování odborných priorit a proběhne zmapování kompetencí organizací vyhledaných v rámci screeningu (představené v kapitole Propojování organizací ve
výzkumu, vývoji a inovacích), zejména
výzkumných organizací, výzkumných
infrastruktur a organizací technologického transferu pro možnou spolupráci
mezi podniky a výzkumnými organizacemi v určených prioritních technologických tématech.
Závěry budou vyhodnoceny po do-
končení všech plánovaných šetření
v druhé fázi řešení Projektu a představeny v druhé verzi dokumentu Cestovní mapa oboru SVT, který bude zpracován ke 30. červnu 2022.
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