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 1. října 1953   Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své   
     brány prvním 259 studentům. 

  

 1960    Přibývá textilní fakulta, škola mění název   
     na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. 

 

 1995     Transformujeme se na Technickou univerzitu  
   v Liberci. 







    Rok založení  Název 

 1953     Fakulta strojní 

 1960     Fakulta textilní 

 1990     Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

 1992     Ekonomická fakulta 

 1994     Fakulta umění a architektury 

 1995     Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 

 2005    Ústav zdravotnických studií 

 2009   Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 



TUL se svými aktivitami profiluje jako vysoká škola 
univerzitního typu výrazného vědeckého a 
výzkumného zaměřeni.  

Tvůrčí činnosti uskutečňované na pracovištích TUL lze 
podle charakteru dělit na: 

• výzkumnou, vývojovou a inovační činnost (vč. 
transferu poznatků do aplikační sféry), 

• uměleckou tvůrčí činnost, 

• působení TUL v regionu. 



Výzkumná, vývojová a inovační činnost na TUL  

1. Účelová podpora - granty (Grantové agentury České 
republiky, Grantové agentury Akademie věd, Technologické 
agentury ČR, projekty v rámci výzkumných programů 
ministerstev ČR, granty Evropské unie). V roce 2012 bylo na TUL 

řešeno 15 projektů GAČR, 1 projekt GAAV, 38 projektů v rámci výzkumných 
programů ministerstev ČR, 3 granty 7. RP, 2 další evropské výzkumné projekty, 31 
projektů TAČR (ALFA 27, OMEGA 1, Centra kompetence 3), 

2. Institucionální výzkum – výzkumné záměry a specifický 
výzkum (řešeny ve spolupráci se studenty magisterského a 
doktorského studia). V roce 2012 byl na TUL řešen Specifický vysokoškolský 

výzkum v 68 projektech Studentské grantové soutěže. 

3. Smluvní výzkum - přímá spolupráce s firmami, (tzv. 
doplňková činnost). V roce 2012 bylo na TUL řešeno 370 projektů 

doplňkové činnosti s celkovými výnosy přes 46 500 tis. Kč. 



Výzkumná, vývojová a inovační činnost na TUL  

1. Účelová podpora  
– Žadatelé reagují na výzvy ministerstev a dalších poskytovatelů účelové podpory 

– Pravidla určuje poskytovatel 

– Definovaná struktura řešitelů, definované činnosti, termíny, administrativa 

– Definované monitorovací indikátory 

– Definované využití výstupů 

2. Institucionální výzkum 
– pravidla určuje MŠMT 

– Veřejná VŠ je zodpovědná vůči MŠMT za plnění pravidel 

– Definované indikátory 

– Definované využití výstupů 

3. Smluvní výzkum 
– pravidla určuje dohoda mezi partnery 

– Klasický vztah Dodavatel - Odběratel 

 



Umělecká tvůrčí činnost 
• V oblasti architektury a designu. 

• Odehrává se na umělecky orientovaných pracovištích fakulty umění a architektury 
a částečně na Katedře designu fakulty textilní (v oboru Textilní a oděvní 
návrhářství). 

• Základními aktivitami akademických pracovníků i studentů jsou publikace, 
odborné přednášky, výstavy, realizace, workshopy a především úspěšné účasti 
studentů na mezinárodních i prestižních národních soutěžích.  

• V oblasti výtvarných uměni hrají nové technologie úlohu hlavního tvůrčího 
nástroje, těžícího z nejnovějších poznatků v oborech jako jsou elektronika, 
výpočetní technika, technická kybernetika, robotika, atd. Velmi důležité je 
propojeni s odborným technickým zázemím, které je schopna poskytnout jen 
vysoka škola technického směru.  

• FUA se zaměřuje na řešení úkolů nalézajících se na pomezí architektury, designu a 
volného uměni.  



Působení TUL v regionu 

• Terciární vzdělávací systém Libereckého kraje - tvorba 
kvalifikovaných lidských zdrojů, vzdělávaní v rámci systému 
celoživotního vzdělávaní: např. „Škola mistrů“ – projekty firem z 
Libereckého kraje, kde FS TUL zajišťuje lektorskou činnost ve 
specializovaných kurzech 

• Výzkumné a vývojové kapacity Euroregionu. V rámci programu 
CIL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným 
státem Sasko  

• Dlouhodobým strategickým cílem TUL je vytvořeni takového 
prostředí, které bude zajišťovat všechny tři role univerzity 
(vzdělávaní, výzkumně-vývojovou činnost a spolupráci s 
aplikační sférou) 



Rizika (jak někdy vnímají VŠ firmy) 

• VŠ spotřebovává daně daňových poplatníků a ve 
vztahu k firmám by měla toto respektovat 

• VŠ klade vždy prioritně důraz na teorii 

• VŠ je instituce, která nemá dostatečné personální 
zázemí pro spolupráci  

• VŠ nechápe současné potřeby firem 



Výhrady k TUL 

• TUL má neprůhlednou strukturu, informace o 
možnostech spolupráce nejsou jednoduše a rychle 
dostupné 

 

• Fakulty a ústavy jsou v oblasti VaV samostatné 

• Spolupráce s firmami probíhá ne této úrovni 

• Centrum pro podporu transferu technologií 
poskytuje základní informace a směřuje zájem ke 
konkrétní fakultě/ústavu a její součásti a 
pracovníkům 



Co je důležité pro spolupráci TUL a firem? 

• Jasné definování předmětu spolupráce (cíle) 

• Časový rámec 

• Objem spolupráce 

• Vyjasnění způsobu financování 

• Vyjasnění licenčních podmínek (ochrana duševního 
vlastnictví) 

• Smlouva/Objednávka 



Jak na TUL nalézt partnera? 

• www stránky fakulty/katedry nebo ústavu 

• Konkrétní osoba na fakultě/ústavu 

• Dřívější spolupráce, doporučení 

• Centrum pro podporu transferu technologií 

 



Konkrétní pomoc ze strany TUL 

• Hledání způsobu společného financování 

• Vzorové smlouvy 

• Směrnice pro ochranu duševního vlastnictví 

• Součinnost právníků 



Proč spolupracovat s TUL 

• TUL není konkurent výrobním podnikům 

• TUL má zkušené odborníky i studenty s 
neovlivněným myšlením 

• Zaměstnanci TUL mají svobodu ve VaV činnostech  



Legislativa vědy, výzkumu a inovací v ČR 

• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 

• Národní politika aplikovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací na léta 2009 – 2015, schválená vládou 8. 
června 2009 

• Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

• Nařízení vlády č. 397/2009 Sb. nařízení vlády o informačním 
systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

• Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 

 


