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Časopis Inovační podnikání a transfer technologií vydává od roku 1993 Asociace inovačního 
podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a partnery, ISSN 12104612; dosud vydáno 
127 čísel (v jednotlivých číslech je uváděn anglický obsah). 

Anketa je určená členům orgánů, rad a komisí AIP ČR, z.s. a jejích členů, Klubu 
inovačních firem AIP ČR, z.s., zástupcům AIP ČR, z.s. v krajích ČR, a partnerům AIP 
ČR, z.s.; uveřejněna je na www.aipcr.cz.

Zodpovězte, prosím, následující otázky (můžete vybrat více možností): 

V jaké etapě inovačního procesu působíte?

vymyslet (výzkum, vývoj, inovace)

vyrobit (inovační firma)

prodat (obchodní firma)

jiné (uveďte zaměření činnosti)
…………………………………………………………………………………………………

Časopis sleduji?

v tištěné formě

na http://www.aipcr.cz/casopisip.asp  

pravidelně

občas

výjimečně

Které rubriky preferujete?

obsahové články

AIP ČR, z.s. a její členové

pravidelné rubriky

příloha Transfer technologií
 

http://www.aipcr.cz/casopisip.asp


Jaká další témata vám v časopisu chybí?

………………………………………………………………………………………………….

Jak Vám vyhovuje současná podoba časopisu? U každé z následujících charakteristik 
vyberte jednu z možností. 

Počet článků

vyhovuje

chci více

chci méně 

Rozsah článků

vyhovuje

chci podrobnější materiály (obsahující podrobnější popis metodiky)

chci stručnější materiály (stačí mi přehledné závěry) 

Celková odborná úroveň časopisu

vysoká

přijatelná

nízká 

Přínos časopisu pro Vaši práci

vysoký

patrný

nepatrný 

Je pro vás přínosem tištěná verze časopisu, nebo upřednostňujete elektronickou verzi na
www.aipcr.cz?

chci výhradně tištěný časopis

tištěný časopis je fajn, ale pokud nebude k dispozici, postačí mi elektronická verze

tištěný časopis nepoužívám, mám raději elektronickou verzi

časopis mě nezajímá v tištěné ani elektronické podobě 

Jazyk článků

vyhovuje mi většina článků v češtině, přechod k více článkům v cizím jazyku by mi vadil

vyhovuje mi většina článků v češtině, přechod k cizím jazykům by mi nevadil

chci články raději v cizích jazycích než v češtině 



Další vzkazy a připomínky pro redakci

………………………………………………………………………………………………….

V ............................................................. dne .................................

Organizace:  ........................................................  Zpracoval: ..................................*
                                         (podpis)

Adresa: ..................................................................

   ..................................................................              ......................................................*
                                           (příjmení, jméno, tituly)

Mail: ……………………………………………..*

Vyplněnou anketu zašlete mailem na redakce@aipcr.cz nebo poštou (AIP ČR, z.s., Na 
Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1) do 31. 5. 2023. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů *

Přihlášením do této ankety dávám souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se 
zpracováním osobních údajů v rozsahu kontaktní osoba, funkce, e-mailová adresa za účelem evidence jako 
zpracovatele ankety. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji po dobu trvání ankety, tj. do jejího 
vyhodnocení a uveřejnění v ip tt 3/2023 (bez osobních údaj§). Osobní údaje budou zpracovávány výlučně 
správcem osobních údajů Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1 
a pouze za výše uvedeným účelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. 

Datum ................................  Podpis, razítko .........................................................................

mailto:redakce@aipcr.cz

