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obchod a podnikání

snadné. Ale povedlo se a dnes jsou pro nás 
tyto pokročilé systémy výhodou. Z obchod-
ního hlediska byla zatěžkávací zkouškou ob-
dobí s poklesem v elektronickém průmyslu, 
tedy roky 2001 a 2005. Během obou jsme ale 
pokračovali v investicích do vývoje strategic-
kých produktů, takže jsme z nich nakonec vy-
šli mnohem lépe než konkurence.

Jak se firma rozvíjí odborně? Jak si udr-
žujete potřebný přehled o tom, jak se Váš 
obor vyvíjí?

Dobré technické znalosti jsou základním 
požadavkem na pracovníky na všech pozi-
cích, od nových zaměstnanců až po veterá-
ny na manažerských postech. Navíc se naše 
výrobky uplatňují ve všech oblastech, reálné 
příklady z praxe sahají od soukromé palírny 
ovocných destilátů až po tokamak, tedy zaří-
zení na výzkum termojaderné reakce. S kaž-
dou novou aplikací se učíme „za pochodu“, 
ale zároveň máme velmi propracovaný sys-
tém interních školení. Tam kombinujeme 
webové prezentace, interní „wiki“ stránky 
a blogy, kam může přispívat každý. Zejména 
pro technické pozice je ale neocenitelné ob-
čas osobně nahlédnout pod pokličku vývojo-
vých týmů v USA. 

Jak se daří firmě v současné době? 
Jako asi všechny firmy v oboru nás samo-

zřejmě postihla nedávná ekonomická krize. 
Díky velmi flexibilním produktům se nám 
ale částečně podařilo kompenzovat útlum ně-
kterých odvětví (např. automobilového prů-
myslu) úspěchy v oborech jiných. Momen-
tální situace vypadá slibně, ale nerad bych 
to zakřikl.

National Instruments má také akademic-
ký program. Mohl byste vysvětlit, oč jde? 

Naše produkty se hojně používají ve škol-
ství a výzkumu, a to nám pomáhá při hledá-
ní zaměstnanců mezi absolventy technických 
oborů. Spolupráce se školami je proto zcela 
logická a oboustranně výhodná. Navíc jsme 
přesvědčeni, že naše produkty mají velký pe-
dagogický aspekt a pomáhají učinit tzv. su-
chou techniku zajímavější. Ať již se jedná 

o prvňáčka hrajícího si se stavebnicí LEGO 
WeDo či MindStorms (ke kterým NI vyvi-
nula vývojová prostředí) nebo postgraduál-
ního studenta. 

Školám dáváme velmi výrazné slevy 
na naše produkty, sponzorujeme vybrané za-
jímavé projekty (např. tým studentské formu-
le ČVUT). Celosvětově firma vypisuje granty 
na perspektivní obory, momentálně se to týká 
biomedicíny a energetiky. Ve světovém mě-
řítku byly takto již rozdány produkty za mi-
liony dolarů. 

Přispívá podle Vašich zkušeností zaměření 
na výzkumné programy ke stabilizaci fir-
my? Může v době, kdy klesá obrat v prů-
myslu, pomoci firmě zaměření na akade-
mickou a výzkumnou oblast?

Změny a výkyvy v oblasti školství a vý-
zkumu jsou dosti odlišné od těch v průmys-
lu. Financování je dlouhodobé, takže školy 
mají většinou přiděleny prostředky na del-
ší dobu dopředu. Naštěstí se jich netýka-
jí náhlé škrty. To jim ale přináší nevýhodu 
v tom, že nemají šanci získat nečekanou 
zakázku a významně tak zlepšit svoji situ-
aci. Zejména stav středních škol považu-
ji za přežívání: situace je sice stabilní, ale 
dlouhodobě špatná. 

Pro nás tyto zakázky znamenají větší by-
rokracii, ale přinášejí nám možnost podí-
let se na skutečně zajímavých projektech. 

Obr. 2. Pro firmu National Instruments (Czech 
Republic), s. r. o., pracuje dnes deset lidí a ně-
kdy to je skutečně náročné (team building 
v Rudicích)

Lidé v této sféře navíc bývají velmi otevření 
a ochotní použít novátorská řešení, což nám 
usnadňuje spolupráci. 

Naše produkty jsou natolik otevřené a fle-
xibilní, že se v oblasti vědy používají stejné 
systémy jako v průmyslu, nemusíme tedy 
vyvíjet nic speciálního. Pro oblast školství 
máme několik speciálních produktů, které vy-
cházejí vstříc cenou nebo speciálními funk-
cemi. Základní řešení je ale pořád stejné, což 
studentům usnadňuje využívání nabytých 
znalostí v pozdější praxi. 

Jaké jsou plány firmy do budoucna? 
Ve kterých oblastech očekáváte vzestup, 
které jsou spíše v útlumu?

Od osmdesátých let minulého století naše 
firma rostla díky rozhraním pro sběr dat ze sa-
mostatných přístrojů např. po sběrnici GPIB. 
Tento segment (tzv. Instrument Control) ale 
dlouhodobě stagnuje. Další růst naší firmy zá-
visí na tom, abychom neusnuli na vavřínech 
a neustále hledali nové oblasti, pro které vy-
víjíme převratné produkty. Proto byl vyvinut 
úspěšný a stále perspektivní otevřený stan-
dard PXI, začalo se s využíváním polí FPGA 
a s generováním a měřením vysokofrek-
venčních signálů. Nedílnou součástí úspě-
chu je samozřejmě i náš software, zejména 
LabVIEW a všechny jeho moduly a doplňky.

Co Vám práce ve firmě National Instru-
ments přinesla? Jakých iluzí jste se mu-
sel vzdát?

Do firmy jsem nastupoval necelý rok 
po ukončení studia jako první zaměstnanec 
právě se rodící pobočky. Jsem velmi vděčný 
za příležitost, kterou mi firma poskytla. V ob-
lasti technické, obchodní, ale i třeba v jednání 
s lidmi to byla a stále je skutečná „škola živo-
ta“. Samozřejmě existují aspekty, které člověk 
sleduje se znepokojením, např. veřejné zakáz-
ky, upadající zájem o studium technických 
oborů atd. Pověstný optimismus mých americ-
kých kolegů mě ale asi už nakazil natolik, že 
nerezignuji a v rámci svých skromných mož-
ností se pokouším i s těmito negativy bojovat.

 rozhovor vedla Eva Vaculíková

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Setkání NI 
Academic&Research Days

Společnost National Instruments (NI) 
udržuje širokou spolupráci s výzkumnými 
pracovišti a snaží se svými výrobky obo-
hacovat odbornou výuku studentů od zá-
kladních škol až po univerzity. Díky jejím 
nástrojům pro měření a řízení se studenti 
mohou seznámit s posledními technickými 
novinkami v oboru a současně zvýšit pro-
duktivitu a šetřit čas. Na semináři Natio-
nal Instruments Academic&Research Days, 

který se uskutečnil 29. dubna 2010 v Praze, 
představili výzkumníci i pedagogové z růz-
ných pracovišť, jak techniku NI používají 
pro výuku a výzkum. Této příležitosti vyu-
žila Univerzita Palackého v Olomouci, VUT 
v Brně, Univerzita Karlova v Praze a Střední 
průmyslová škola strojnická Plzeň. Seminář 
zahájil Thorsten Mayer, ředitel marketingu 
a prodeje pro východní Evropu. Ve svém vy-
stoupení objasnil, jak lze produkty NI využít 
v experimentálním výzkumu a v akademic-
kém vzdělávání. Semináře se zúčastnily také 
dva ústavy Akademie věd ČR. Proto se mohli 
posluchači seznámit s tím, jak se uplatní tech-

nika NI při měření teploty a hustoty plazma-
tu s velkým prostorovým rozlišením na to-
kamaku Compass v Ústavu fyziky plazmatu 
a jaký ovládací software vyvinuli v Ústavu 
jaderné fyziky AV ČR pro produkci radio-
nuklidu 81Rb. Společnost Komerční železnič-
ní výzkum představila řízení pohybu robotic-
kého kalibračního a simulačního standu, který 
je používán pro údržbu kolejí. Kromě České 
republiky se setkání NI Academic&Research 
Days v dubnu a květnu uskutečnilo postupně 
v několika zemích střední a východní Evro-
py: ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Ma-
ďarsku, na Slovensku a v Polsku. (ev)


