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Vývoj nové myčkové varianty nemocničního lůžka 

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj nové myčkové varianty nemocničního 
lůžka“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026877. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z 
prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Cílem projektu je vyvinout myčkovou variantu nemocničního lůžka postavenou na modulární platformě. 
Jedná se o zcela unikátní koncept propojující celou škálu funkcionalit moderních zdravotnických lůžek 
společnosti LINET a myčková varianta tento koncept dále rozšiřuje. Projekt je realizován v rámci vlastního 
projektu výzkumu a vývoje společnosti LINET a přispívá k udržení pozice inovačního leadera v oboru a také 
ke zvýšení její konkurenceschopnosti. 

 

 

 

Nová generace výroby pro novou generaci 
nemocničních lůžek 

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Nová generace výroby pro novou generaci 
nemocničních lůžek“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025020. Tento projekt je financován za podpory 
Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Cílem projektu je inovace komplexního výrobního procesu ve společnosti LINET tak, aby byla umožněna 
efektivní výroba nově vyvinutého produktu nového nemocničního lůžka Image 3 s modulem Safe Sence, a 
následně všech lůžek na modulární platformě, která z tohoto lůžka vychází. Právě tato výroba přináší 
potřebu komplexního přepracování výrobní postupů se zavedením automatizace, robotizace a digitalizace. 
Projekt je zaměřen na zásadní technologickou a procesní změnu celé výroby společnosti LINET. 
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Robotická výroba modulární platformy nemocničního 
lůžka 

Společnost L I N E T spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „Robotická výroba modulární platformy 
nemocničního lůžka“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020126. Tento projekt je financován za podpory 
Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Cílem tohoto projektu je vyvinout výrobní postup modulární platformy zdravotnického lůžka, a to včetně 
potřebného strojního a technologického vybavení. Projekt je realizován v rámci společného VaV projektu s 
partnerem – společností Machine building s.r.o. 

 
 
 
 

Projekt: Rozvoj výzkumně inovačních kapacit Vývojového centra LINET 
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Výzva: POTENCIÁL - III. VÝZVA 
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008979 
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace 

V lednu roku 2017 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Rozvoj výzkumně 
inovačních kapacit Vývojového centra LINET“. Předpokládaným datem ukončení projektu je srpen roku 
2019. 

Cílem projektu je rozvoj stávajícího vývojového centra společnosti LINET, které bylo vybudováno v roce 
2009 a které již svým vybavením, kapacitou a systémem řízení VaV projektů nevyhovuje současným 
potřebám firmy. V rámci projektu dojde k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny a 
prototypové dílny a nástrojárny. Kromě toho se zvýší efektivita fungování celého technického oddělení firmy. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

Seznam majetku pořízeného z projektu 

Rozděleno dle oblastí: 

1) Zkušebna 



   

3 

 

• Technologie pro řízení zkoušek HW/SW 

• Modulární řídící jednotka s kartami pro měření fyzikálních veličin 

• Vývojový tester lůžka 

• Cyklovací stroj 

• 3D scanner 

Prováděné činnosti a zkoušky: 

• Mechanické a elektro-mechanické cyklické/ životnostní zkoušky lůžek, matrací a aktuátorů. 

• 3D měření a vyhodnocování kovových a plastových komponent a sestav do velikosti MAX 2x2x1 m 

2) Zařízení prototypové dílny 

• Technologie potřebné pro výrobu prototypů 

• Třískové obrábění (CNC) 

• Drátořez 

• Sloupová vrtačka, bruska, ruční svářečka 

• 3D tisk plastů 

• SW pro technická kreslení 

Prováděné činnosti a zkoušky: 

• Návrh a design kovových a plastových částí, jejich sestav 

• Prototypová kovovýroba včetně svařování 

• 3D Tisk plastových dílů do velikosti 250x250x250mm 

3) Návrh elektronických obvodů 

• SW pro navrhování elektronických zařízení 

• Přístroje pro měření EMC 

• Osciloskop 

Prováděné činnosti a zkoušky: 

• Návrh osazení a design elektro obvodů a desek plošných spojů 

• Měření běžných elektro veličin pomocí osciloskopu 

• Testování elektro magnetické kompatibility u menších dílů do rozměru 200x300x200 mm 

4) Zdravotnická technika 

• Zařízení EIT 

• Senzor - vyhodnocování tlakové mapy 

Prováděné činnosti a zkoušky: 

• Online měření ventilačních parametrů pacienta pomocí EIT – Elektro Impedanční Tomografie 

• Měření a vyhodnocování tlaků, které působí na pacienta při běžném polohování na lůžku 
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Ceník je na vyžádání 

Kontaktní osoba: Technický ředitel 

 
 

 

 

Projekt: Inovace procesu pro výrobu inovovaných matrací OptiCare 
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Výzva: INOVACE - Inovační projekt - Výzva IV 
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011124 
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace 

V srpnu roku 2017 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Inovace procesu pro 
výrobu inovovaných matrací OptiCare“. Předpokládaným datem ukončení projektu je listopad roku 2020. 

Cílem projektu je inovace výrobních procesů ve společnosti LINET tak, aby byla umožněna efektivní výroba 
nově vyvinutého produktu - aktivní matrace OptiCare. Výroba nově vyvinutého produktu přináší potřebu 
zavedení nového výrobního procesu. V rámci projektu bude nakoupena technologie, která je pro výrobu 
nového produktu nezbytná, tedy technologie pro vysokofrekvenční svařování plastů. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 
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Název projektu: European innovative programme for VET of nurses - "Moving and Handling" 
Program: Erasmus +, Klíčová akce 2: Strategická partnerství 
Doba realizace: 1. říjen 2015 – 30. září 2017 
Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ) 
Zprostředkující subjekt: Dům zahraniční spolupráce 
Partneři: Česká asociace sester (CZ), Polskie Towarzystwo Pielegniarskie (PL), Orsodek Ksztalcenia 
Podyplomowego Pielegniarek i Poloznych (PL), Birmingham City University (GB), Hospital of Lithuanian 
University of Health Sciences Kaunas Clinics (LT), Sihtasutus Tartu Ulikooli Kliinikum (EST) 

Cíl projektu: Projekt reagoval na aktuální situaci v odborném vzdělávání ošetřovatelského personálu, 
konkrétně pak na situaci v oblasti Moving&Handling. Ačkoli existuje mnoho programů pro odborné 
vzdělávání v této oblasti, jejich dopad na výskyt muskuloskeletálních poranění/poruch u ošetřovatelského 
personálu je poměrně nízký. Existuje totiž značná mezera ve vzdělávacích postupech, které by využívaly 
moderní poznatky a technologie a přinesly posun nácviku manipulace tak, aby byly opravdu odstraněny 
zažité a chybné pohybové stereotypy. 

Cílem projektu bylo proto přenést inovativní M&H vzdělávací program vyvinutý Birmingham City University z 
Velké Británie do 4 evropských zemí (do České republiky, Polska, Estonska a Litvy). 

Partnerství: Hlavním koordinátorem celé realizace projektu byla společnost LINET, přední evropský výrobce 
nemocničních a pečovatelských lůžek, která je také aktivní v oblasti inovativního vzdělávání. Dalšími 
partnery byli Birmingham City University jakožto univerzita, která vyvinula inovativní program manipulace s 
pacienty, 2 ošetřovatelská sdružení – asociace sester (Česká asociace sester, Polskie Towarzystwo 
Pielegniarskie), 1 centrum pro vzdělávání zdravotních sester (Osrodek Ksztalcenia Podyplomowego 
Pielegniarek i Poloznych) a 2 nemocnice (Hospital of Lithuanina University of Health Sciences Kaunas 
Clinics, SIHTASUTUS TARTU ULIKOOLI KLIINIKUM). 

Aktivity projektu: V rámci projektu byl analyzován současný stav vzdělávání ve výše uvedené oblasti a 
došlo k přenosu inovativního vzdělávacího programu do 4 zemí. Byly realizovány semináře pro trenéry a 
následně byl transferovaný inovativní program pilotně otestován. Poté probíhaly diseminační akce 
především cestou realizace místních workshopů a setkání. V rámci projektu bylo uskutečněno i několik 
mezinárodních setkání. V závěru projektu byly vyhodnocovány dopady programu na cílovou skupinu. Právě 
s cílovou skupinou byla řešena zpětná vazba k tomuto inovativnímu vzdělávacímu kurzu. Obecně se cílová 
skupina vyjadřovala, že využívání těchto nových technik manipulace s pacienty jim významně usnadňuje 
současnou práci a zavedení a prosazení využívání těchto technik v rámci vzdělávacích procesů poskytování 
zdravotnických služeb vidí jako zcela průlomové. Sestry hodnotily vzdělávací kurz jako velice přínosný a 
cílová skupina se shodla, že díky realizaci projektu dojde ke zvýšení efektivity vzdělávání, proces vzdělávání 
tak bude výrazně inovován a díky implementaci těchto technik mezi zdravotnický personál dojde ke snížení 
počtu zranění pohybového aparátu u ošetřovatelského personálu. Dopad projektu bude tedy přínosný 
především z dlouhodobého hlediska. 

Výstupy projektu: VCo se týče výsledků samotného projektu, díky jeho realizaci tedy došlo k vypracování 
podrobné analýzy současného stavu dané výše popsané problematiky v jednotlivých zemích, byl proveden 
průzkum dopadu vzdělávacího programu, který sloužil jako vstup pro finální vytvoření posledního výsledku 
projektu, tedy 4 lokálních verzí vzdělávacího kurzu. 

Projekt běžel v souladu s nastaveným harmonogramem a v září 2017 byl úspěšně ukončen. 
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Projekt: Nový stretcher - inovativní transportní lůžko 
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Výzva: APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE 
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001139 
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace 

V srpnu roku 2015 byla ve společnosti LINET spol. s r.o. zahájena realizace projektu „Nový stretcher - 
inovativní transportní lůžko“. Předpokládaným datem ukončení projektu je červenec roku 2018. 

Cílem projektu je vývoj prototypu inovativního stretcheru (transportního lůžka), který zohlední aktuální 
celosvětové trendy ve zdravotnictví a bude následně uplatněn na trhu moderních zdravotnických prostředků. 
V rámci projektu budou vyvinuty dvě variantní řešení stretcheru pro akutní příjem a to mechanické a 
elektrické. Projekt zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti ergonomie, designu, koncepce produktu, vyvinutí 
funkcionalit a detailů a ověření prototypu v reálném prostředí. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

 
 
 
 

Projekt: KONTAKT LINET 
Název programu: OP Zaměstnanost (OPZ) 
Výzva: 079 – Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu 
Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Doba realizace: 03/2019-12/2021  
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009592 
Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. 
Zprostředkovatel: Grant Help, s.r.o. 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na age management, který zohledňuje rozdílné potřeby, možnosti a 
preference zaměstnanců různých věkových kategorií. V rámci projektu půjde o předávání a sdílení znalostí 
mezi zaměstnanci, kvalitní zaškolování nových zaměstnanců a prohlubování znalostí těch stávajících, 
rozdílnou motivaci různých věkových kategorií a zajištění zástupců a nástupců na vybraných pozicích. 
Zásady age managementu vedou k efektivnímu využití stávajících lidských zdrojů, a to i v prostředí vysoce 
inovativní výroby. 

Cílem projektu je: 

• Implementovat koncept age managementu do řízení lidských zdrojů společnosti, zajistit 
udržitelnost konceptu. 
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• Zefektivnit proces adaptace pracovníků na změny výrobních postupů (s ohledem na jejich věkově 
podmíněné specifické potřeby a preference). 

• Podpořit předávání a sdílení informací mezi zaměstnanci (s ohledem na jejich věkově podmíněné 
specifické potřeby a preference). 

• Zajistit efektivní proces generační obměny na klíčových pozicích. 

Projektový manažer – Kateřina Dufková, katerina.dufkova@linet.cz, tel. 312 576 326 

 
 
 
 
 
 

Důraz na vzdělávání a podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců je pro LINET jednou z priorit. I díky tomu 
se společnosti daří neustále se rozvíjet a držet krok se světovou špičkou v oboru. 

Jedním z posledních příspěvků k odbornému růstu vlastních lidí byl právě skončený projekt „Další profesní 
vzdělávání zaměstnanců společnosti LINET spol. s r. o.“ s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/94.01131, 
který byl spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR v roce 2013 – 2015. 

Vzdělávací program zahrnoval 4 desítky různých odborných kurzů určených pro pracovníky v oblasti financí, 
účetnictví a controllingu, dále pro zaměstnance z výroby, obchodu, nákupu, logistiky a kvality. Celkem bylo 
proškoleno přes 220 zaměstnanců. Struktura vzdělávacího programu odpovídala konkrétnímu profesnímu 
zaměření účastníků a také hlavnímu cíli celého projektu – inovaci interního firemního vzdělávacího systému 
a rozvoji týmu interních lektorů. 

Zpětná vazba od účastníků školení potvrdila důležitost vzdělávacích aktivit. Kurzy zvýšily pracovní 
kompetence zaměstnanců a rozšířily jejich odbornost, což je klíčové pro růst kvality, efektivity a celkové 
konkurenceschopnosti společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:katerina.dufkova@linet.cz
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Název projektu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti L IN ET spol. s r.o. 

Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost 

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF 

Doba realizace: 05/2013 – 4/2015 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01131 

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. 

Popis projektu: Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti LINET spol. s r.o. 
(dále jen „LINET“) a na inovaci interního podnikového vzdělávacího systému. Obsah a dílčí cíle projektu jsou 
určeny v návaznosti na výsledky komplexního personálně procesního auditu společnosti LINET, který 
identifikoval vzdělávací potřeby. V rámci projektu proběhne odborné vzdělávání zaměstnanců z oblasti 
výroby, obchodu a nákupu, finance, účetnictví, HR a dalších vybraných zaměstnanců dle výsledku proběhlé 
analýzy vzdělávacích potřeb. 

Vedle profesního a obecného školení proběhne i vzdělávání v oblasti rovných příležitostí. 

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců především v oblasti výroby, obchodu 
a nákupu, finance, účetnictví a HR. Druhým cílem je zkvalitnění interního podnikového vzdělávání, kdy 
budou vybraní zaměstnanci proškoleni pro pozici interního lektora a z dlouhodobého hlediska se stanou 
nositeli vysoké úrovně know-how společnosti LINET. Další zvyšování a prohlubování kvalifikace 
zaměstnanců přispěje k udržení konkurenceschopnosti žadatele. 

Projektový manažer – Bc. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496 

 
 
 
 
 
 

Název projektu: Vzdělávání pro ošetřovatelský personál 

Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. 

Registrační číslo: CZ-1.04/3.1.03/A7.00222 

Realizace projektu: 1.11.2013 –30.4.2015 

Obsah a cíle projektu: 

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb (sociálních pracovníků, 
pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků), které povede ke zvýšení kvality poskytovaných 

mailto:lubomira.pistakova@linet.cz
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sociálních služeb. Vzdělávání se bude účastnit celkem 554 zaměstnanců z 24 organizací poskytujících 
sociálních služby, kteří se zúčastní tří kurzů, jejichž témata byla stanovena na základě analýzy potřeb cílové 
skupiny. 

Vzdělávání bude vedeno interaktivní formou s důrazem na nejmodernější poznatky vdaných tématech, což 
také přispěje k dosažení hlavního cíle projektu a ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. 

Jedná se o následující akreditované kurzy: 

• Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh 

• Nácvik manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta 

• Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu 

Všechny kurzy budou zajištěny společností LINET spol. s r.o., která provozuje školicí středisko LINET 
Scholaris. LINET Scholaris se zaměřuje na vzdělávání v sociálních službách již od roku 2006. Díky svým 
dlouholetým zkušenostem, vysoké odbornosti lektorů a aktivní spolupráci se zahraničním poskytuje LINET 
Scholaris  vzdělávání na vysoké kvalitativní úrovni, přičemž využívá i netradičních školicích pomůcek jako je 
např. obleček stáří. Všechny kurzy budou realizovány v prostorách jednotlivých poskytovatelů, což jim 
umožní větší flexibilitu při plánování vzdělávání a bude nákladově efektivnější. Pokud nebude cílová skupina 
u poskytovatele dostatečná na to, aby tvořila jednu skupinu kurzu, bude se účastnit školení realizovaného 
u nejbližšího poskytovatele sociálních služeb zapojeného do projektu. 

 
 
 
 
 
 

Název projektu: HRAD – pracujeme Harmonicky, Rovnovážně, Alternativně i Doma 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Řídící orgán: 

Registrační číslo projektu: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

CZ.1.04/3.4.04/88.00062 

Doba realizace: 12/2012 – 11/2014 

Zadavatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. 

Partneři: Kolpingova rodina Smečno a Mateřská škola Linetka, s.r.o.  

Hlavním cílem projektu je: vytvoření komplexní metodiky slaďování rodinného a pracovního života (WLB) 
a rovných příležitostí (RP) využitelné i pro další zaměstnavatele mimo společnost žadatele. Projekt tak bude 
mít dopad na kvalitu života v daném regionu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření metodiky 
"Strategie podpory Work &L ife Balance a podpory rovných příležitostí", která bude podporu v oblasti WLB 
a RP řešit komplexně, ale zároveň bude obsahovat konkrétní kroky a nástroje pro realizaci podpory. 
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Metodika bude postavena na několika pilířích, které budou otestovány pilotně v podmínkách společnosti 
LINET. Testování bude na konci projektu vyhodnoceno a metodika upravena o zjištěné nedostatky. 
Poznatky budou předány dalším zaměstnavatelům v regionu. 

Projektový manažer – Bc. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit podmínky pro soulad rodinného a pracovního života 
zaměstnanců ve společnosti LINET. V rámci projektu proto byla uvedena do provozu firemní školka pro děti 
zaměstnanců, případně pro děti ostatních obyvatel regionu. Kapacita školek v oblasti je zcela naplněna, 
proto se LINET rozhodl zřídit školku pro děti zaměstnanců přímo v prostorách závodu. LINET zajistil 
z vlastních zdrojů výstavbu prostor a areálu školky a zajistil potřebné dokumenty vyplývající z platné 
legislativy. V rámci projektu bude LINET poskytovat služby péče o děti, dotaci obdržel na personální zajištění 
po dobu 2 let. Školka má provozní dobu od 6:00 do 18:00, která vyhovuje jak zaměstnancům pracujícím 
na směny, tak zaměstnancům s pružnou pracovní dobou. Předškolní zařízení s celkovou kapacitou 42 míst 
je otevřeno i v době prázdnin a poskytuje služby dětem od 2 do 6 let. Služby péče o děti jsou provozované 
na základě platné legislativy (vázaná živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona 
č. 455/1991 Sb. a volná živnost mimoškolní výchova a vzdělávání dle zákona č. 455/1991 Sb.). 

Kontakty: 

LINET spol. s r.o. – pí. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496  

 
 
 
 
 

mailto:lubomira.pistakova@linet.cz
mailto:lubomira.pistakova@linet.cz
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V rámci projektu Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků 
v Evropě , vznikl Koncepční dokument, který popisuje současný stav ve vzdělávání zdravotnického 
personálu v partnerských zemích; prezentuje inovace a metody představené v rámci projektu a doporučení 
pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnické profese. Cílem tohoto dokumentu a partnerství je přispět 
k vytvoření sítě mezinárodních partnerů a společně usilovat o realizaci a implementaci těchto doporučení. 

Dokument je na vyžádání na adrese: vzdelavani@linetscholaris.cz 

Projekt byl realizován v období  1. srpna 2012 – 31. července 2014 za finanční podpory Evropské komise. 

Název projektu: Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě 

Program: Program celoživotního učení/Leonardo da Vinci 

Doba realizace: 1. srpen 2012 –31.červenec 2014 (24měsíců) 

Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ) 

Partneři: LINET France S.A.S (FR), LINET Sweden AB (SWE), Univerzitní nemocnice Karolinska (SWE), 
Polská asociace sester (PL), Ústav postgraduálního vzdělávání sester (PL), Česká asociace sester (CZ) 

Hlavním cílem tohoto projektu je: vytvořit síť partnerství sestávající ze 7 partnerů z oblasti zdravotnictví 
– univerzity, fakultní nemocnice, výrobce zdravotnických technologií, asociace sester a institut 
postgraduálního vzdělávání. Partneři projektu se budou podílet na tvorbě a diseminaci tematicky 
zaměřeného koncepčního dokumentu na téma Inovace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 
zdravotnických pracovníků, jehož součástí budou informace jak z oblasti odborného vzdělávání a přípravy 
sester, tak i z praxe. 

Koncepční dokument pomůže definovat potřebné činnosti a nezbytnost zapojení zainteresovaných skupin 
tak, aby docházelo k systematickému zavedení přístupu k identifikaci, analýze a integraci inovací 
do odborného vzdělávání a přípravy pro zdravotnický personál – zdravotní sestry. Partnerství podporuje 
spolupráci mezi světem vzdělávání, odborné přípravy a práce. Všichni partneři jsou lídry a inovátory ve svém 
odvětví a řadí se mezi nejlepší instituce nejen ve své zemi, ale v celé Evropě. 

Projekt reaguje na několik skutečností, které jsou charakteristické pro odborné vzdělávání v ošetřovatelství 
v posledních letech: 

• Dynamika trhu práce ve zdravotnictví v EU 

• Změny ve vzdělávání sester 

• Vliv odborného vzdělávání a přípravy zdravotních sester na jejich každodenní pracovní život 

Vytvořené partnerství a výsledný koncepční dokument bude základem pro platformu, která se zaměří 
na další práci a to definování nového projektu v rámci programu přenosu inovací (TOI), tentokrát ve větším 
měřítku. Cílem projektu je diseminace koncepčního dokumentu a propagace jeho významu pro inovace 
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mezi rozsáhlou sítí zainteresovaných skupin zapojených 
do zdravotnictví. 
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E-learning – Přenos inovací v oblasti moderního 
zdravotnického vybavení  

Název projektu: E-learning – Přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybavení 

Program: Lifelong Learning Programme / Leonardo da Vinci 

Doba realizace: 1. říjen 2010 – 30.září 2012 (24měsíců) 

Žadatel/koordinátor: LINET spol. s r.o. (CZ) 

Partneři: wissner-bosserhoff GmbH (DE), LINET FRANCE S.A.S (FR), DESAN FLEX LINET, S.L. 
(ES),  Česká asociace sester (CZ), Městská nemocnice v Litoměřicích p.o.(CZ) 

Hlavním cílem tohoto projektu je: vytvořit efektivní výukový nástroj (e-learningové kurzy), který by 
účastníkům vzdělávání předal v jejich mateřském jazyce potřebné aktuální znalosti z oblasti zdravotnické 
techniky. Při tvorbě zmíněných kurzů bude využito výsledků z předešlých projektů (e-learningové kurzy 
v angličtině zaměřující se na oblast zdravotnické techniky); ty budou přeneseny do partnerských zemí 
a rozšířeny pro potřeby další cílové skupiny (zaměstnanci nemocnic). Záměrem projektu je rozvinout 
odborné znalosti cílové skupiny z odvětví zdravotnické technologie tak, aby odpovídaly poptávce na trhu 
práce. Jak bylo zjištěno, právě v odvětví zdravotnické technologie je nabídka vzdělávání nedostačující 
a mnohdy již neaktuální, neboť tento sektor zaznamenává rychlý vývoj. 

V rámci projektu byla nejdříve v partnerských zemích provedena analýza, jejímž cílem bylo prověřit, zda je 
reálné přenést dané kurzy ve formě e-learningu do jiného odvětví a pro odlišnou cílovou skupinu, tj. 
do zdravotnického/nemocničního sektoru. Dle výsledků analýzy bude vybrána ta část inovativního obsahu 
6 původních kurzů, která odpovídá požadavkům cílové skupiny. Díky analýze budou také identifikována 
potřebná témata 3 nových kurzů. Všech 9 kurzů tak bude uzpůsobeno cílovým skupinám, testováno 
na pilotní skupině a následně přeneseno do nových zemí (Francie, Německo a Španělsko). 

Hlavními výstupy projektu bude 9 e-learningových kurzů z oblasti zdravotnické techniky ve 4 jazykových 
mutacích (čeština, němčina, francouzština a španělština), tj. celkem 36 kurzů. Prostřednictvím těchto kurzů 
bude umožněno odborné vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnické techniky, a to v jejich 
mateřském jazyce. 
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S program – podpora odborné přípravy žáků technických 
oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního 
procesu 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Zprostředkující subjekt: Středočeský kraj 

Partnerské školy: Integrovaná střední škola Slaný, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 
Kladno, Dubská, Střední škola služeb a řemesel Stochov 

Obsah projektu: Cílem projektu je rozvinout spolupráci mezi společností LINET spol. s r.o. jako zástupce 
zaměstnavatele a středními odbornými školami a středními odbornými učilišti technického zaměření 
v regionu Středočeského kraje. Společnost LINET v návaznosti na školní vzdělávací programy partnerských 
škol a ve spolupráci s jejich učiteli odborného výcviku zajistí pro žáky vybraných oborů těchto škol ve svém 
podniku a speciálně vybudovaném tréninkovém centru odborný výcvik a následně nabídne úspěšným 
absolventům možnost zaměstnání. 

Tato hlavní aktivita bude doplněna i podpůrnými činnostmi jako jsou motivační aktivity ke studiu technických 
oborů pro žáky základních škol a exkurze pro učitele odborných předmětů do výrobního podniku LINET. 
Všechny aktivity projektu povedou cíleně ke zkvalitnění výuky vybraných technických oborů se zaměřením 
na praxi a ke zvýšení počtu kvalitních absolventů technických oborů, kteří skutečně nastoupí do zaměstnání 
ve svém oboru. 

Kontakty: 

Integrovaná střední škola Slaný – www.iss-slany.cz 
Střední škola služeb a řemesel Stochov – www.sousto.cz 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská – www.sou-dubska.cz 
LINET spol. s r.o. – pí. Lubomíra Pišťáková, lubomira.pistakova@linet.cz, tel. 312 576 496  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iss-slany.cz/
http://www.sousto.cz/
http://www.sou-dubska.cz/
mailto:lubomira.pistakova@linet.cz
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Projekt: Vývojové centrum LINET 

Název programu: Operační program Podnikání a inovace 

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu 

Zprostředkující subjekt: agentura Czechinvest 

Obsah projektu: Záměrem projektu bylo výrazné rozšíření a modernizace vývojového centra LINET. 
Vzhledem ke kapacitnímu nárůstu vývojového centra bylo toto centrum přemístěno do nově vybudované 
výrobní haly. 

V rámci projektu došlo k významnému posílení pracoviště elektrovývoje, zkušebny a prototypové dílny a 
nástrojárny. Kromě toho se zvýšila efektivita fungování celého technického oddělení firmy. Díky tomu se 
zvýšila i celková konkurenceschopnost společnosti LINET. 

V rámci projektu byly pořízeny následující investice: 

• SW - Solid Edge - Foundation Bundle 

• SW pro řízení zkoušek 

• SW pro navrhování el. zařízení – licence Altium Designer 

• PC pro provoz SW LabView 

• Modulární řídicí jednotka s kartami pro měření fyzikálních veličin 

• Senzory teploty 

• Senzory tlaku 

• Elektroerozivní drátová řezačka, příslušenství a upínací systém 

• CNC horizontální obráběcí centrum s automatickou výměnou palet 

• Měření EMC 

• Osciloskop 

• Vývojový tester lůžka 

• Optický měřicí systém 

• X3 RD Mattress Systém 

• 3D tiskárna 

• Vrtačko-frézka 

• Bruska vč. vybavení 

• Svařovací zdroj 

• Cyklovací stroj a ovládací panely 

• Impedanční tomografie plic (EIT) 

Výše uvedené technologie lze za tržních podmínek poskytnout k využití jiným subjektům. 
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Projekt: Školící centrum Linet 

Název programu: Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) 

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zprostředkující subjekt: agentura Czechinvest 

 

 

Obsah projektu: Záměrem projektu „Školící centrum LINET“ je vytvoření školicího střediska v prostorách 
firmy LINET spol. s r.o. zaměřeného na vzdělávání v oblasti moderní zdravotnické techniky. Vzdělávací 
aktivity realizované v rámci školicího střediska budou orientovány zejména na progresivní vývoj v dané 
oblasti, inovace a nové technologie. Tomuto bude odpovídat i technické vybavení školícího střediska. Svým 
charakterem se bude jednat o unikátní školící středisko v ČR. 

Školící středisko LINET bude sloužit ke vzdělávání zaměstnanců společnosti , obchodních partnerů 
a dodavatelů v oblasti nových trendů a inovací v moderní zdravotnické technice. 

 
 


