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Pracovní náplň: Referent komercionalizace a tvůrčí činnosti 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  

Pracoviště: Útvar prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost 

Jméno zaměstnance: 

Pracovní náplň je rozpracovaná na 100% pracovní úvazek 

Obsah popisu práce: 

I. Označení místa – funkce 

Útvar prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost - Referent komercionalizace a 

tvůrčí činnosti 

Počet podřízených pracovníků: 0 

II. Nadřízený 

Nejbližším přímým nadřízeným je Prorektor pro komercionalizaci a tvůrčí činnost VŠTE. 

III. Zastupování 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti Referenta komercionalizace a tvůrčí činnosti je 
stanovena zastupitelnost prorektorem pro komercionalizaci a tvůrčí činnost. 

IV. Úkoly a kompetence - pracovní náplň 

• Připravuje, analyzuje a zadává data do modulu CRM (Customer relationship 
management) 

• Připravuje materiály pro jednání s partnerskými subjekty 
• Analyzuje data, analýzy a informace mající vliv na tvůrčí činnost nebo na 

komercionalizaci 
• Organizuje jednání Profesní rady, Rady pro komercionalizaci a dalších rad 

spadajících pod Útvar pro prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost. 
• Spolupracuje s dalšími úseky školy 
• Organizuje některá jednání s partnery a potenciálními partnery školy 
• Pořizuje zápisy z jednání s partnery a ze zasedání rad spadajících pod 

Prorektora pro komercionalizaci a tvůrčí činnost 
• Připravuje podklady pro výroční zprávy, dlouhodobé záměry a další obdobné 

dokumenty 
• Připravuje prezentace školy, ústavů a dalších úseků na profesní sdružení 
• Účastní se zasedání profesních sdružení a pořizuje z nich zápis 
• Předkládá přímému nadřízenému návrhy na zlepšení a inovace v procesech 

uskutečňovaných na úseku 
• Spolupracuje s ústavy na tvorbě projektů v rozsahu, který domluví přímý 

nadřízený 
• Monitoruje projektové výzvy v oblasti výzkumu a analyzuje možné zapojení 

školy a informuje o těchto výzvách přímého nadřízeného. 
• Realizuje další úkoly, které mu zadá přímý nadřízený. 
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V Českých Budějovicích dne  ………………………………… 
 
 

 …………..…………………………………… 
 Jméno a funkce  
 přímého nadřízeného  

 
 
Převzetí a seznámení zaměstnance s pracovní náplní dne: 
 
 
Podpis: …………………………….……… 

 


