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ABSTRAKT 

Název práce: Využití patentových rešerší pro predikci vývoje zdravotnických 

technologií 

Úvod: Patentové rešerše jsou nejčastěji vytvářeny pro získání patentových 

informací, díky kterým patentové úřady schválí nebo zamítnou nové patenty. Patentové 

informace také mohou sloužit různým stakeholderům za účelem sledování vývoje 

technologií a určení predikce jejich vývoje a uplatnění. Cíl: Cílem diplomové práce je 

pro oblast zdravotnické techniky v kardiologii zhodnotit vývoj a technologickou 

připravenost za pomoci patentové rešerše a jiných odborných publikací. Metody: Pro 

získání patentových informací vybrané technologie byla vybrána patentová rešeršní 

databáze Espacenet. V databázi byly hledány patenty od výrobců: Medtronic, Biotronik 

a St. Jude Medical. U všech nalezených patentů byly identifikovány následující 

informace: datum přihlášky, informace o vynálezci, citování jinými patenty a medián 

citace. Dále byly blíže hodnoceny inovativní technologie jako bezolovnatý 

kardiostimulátor a biologický kardiostimulátor. Pro tyto technologie byly hledány nejen 

patenty ale i odborné články v databázi Medline. Na základě bibliometrických dat byla 

aplikována Levenberg - Marquardtova nelineární regrese pro určení úrovně 

technologické připravenosti. Na základě těchto informací se zhodnotila možnost 

predikce uplatnění inovativních technologií. Výsledky: V patentové databázi bylo 

nalezeno 378 specifických patentů na kardiostimulátor, 487 patentů na bezolovnatý 

kardiostimulátor a 33 patentů na biologický kardiostimulátor. U článků na biologický 

kardiostimulátor došlo ke změně z TRL 2–3 na TRL 4–5 v roce 2006. U patentů na 

biologický kardiostimulátor došlo ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7 v roce 2007. U 

článků na bezolovnatý kardiostimulátor zatím nebylo vhodné určit změnu z TRL 2–3 na 

TRL 4–5. U patentů na bezolovnatý kardiostimulátor došlo ke změně z TRL 4–5 na 

TRL 6–7 v roce 2003. Závěr: Metoda BIMATEP nabízí pro svou bibliometrickou 

povahu spolehlivost, objektivitu a opakovatelnost, protože je založena na statistickém 

chování publikovaných záznamů. BIMATEP lze použít k posouzení rozsahu zralosti 

prostřednictvím TRL jakékoli technologie, která publikovala záznamy ve vědeckých, 

technologických a zpravodajských databázích. 
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ABSTRACT 

The title of the Thesis: Use of patent review for prediction of health technology 

development 

Introduction: Patent searches are most often created to obtain patent information, thanks 

to which patent offices approve or reject new patents. Patent information can also be 

used by various stakeholders to monitor the development of technologies and to predict 

their development and application. Aims: The aim of the diploma thesis is to evaluate 

the development and technological readiness for the field of medical technology in 

cardiology with the help of patent research and other professional publications. 

Methods: The patent search database Espacenet was selected to obtain patent 

information of the selected technology. The database searched for patents from 

manufacturers: Medtronic, Biotronik and St. Jude Medical. For all patents found, the 

following information was identified: date of application, information about the 

inventor, citations by other patents, and median citations. Furthermore, innovative 

technologies such as a leadless pacemaker and a biological pacemaker were evaluated in 

more detail. Not only patents but also professional articles were searched for these 

technologies in the Medline database. Based on bibliometric data,  

Levenberg - Marquardt nonlinear regression was applied to determine the level of 

technological readiness. Based on this information, the possibility of predicting the 

application of innovative technologies was evaluated. Results: In the patent database 

were found 378 specific patents for pacemakers, 487 patents for leadless pacemakers 

and 33 patents for biological pacemakers. At article on biological pacemaker changed 

from TRL 2-3 to TRL 4-5 in 2006. Biological pacemaker patents changed from TRL 4-

5 to TRL 6–7 in 2007. For leadless pacemaker article so far it was not appropriate to 

determine the change from TRL 2-3 to TRL 4-5. The leadless pacemaker patents 

changed from TRL 4–5 to TRL 6–7 in 2003. Conclusion: Due to its bibliometric nature, 

the BIMATEP method offers reliability, objectivity, and repeatability because it is 

based on the statistical behavior of published records. BIMATEP can be used to assess 

the extent of maturity through the TRL of any technology that has published records in 

scientific, technological and intelligence databases. 

Keywords 

Prediction, patent, patent search, pacemaker, technological readiness 
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1 Úvod  

Duševní vlastnictví je možné označit jako soubor práv k výsledkům tvůrčí duševní 

činnosti člověka. Duševní vlastnictví vymezuje práva k uměleckým, literárním a 

vědeckým dílům, dále také k vynálezům, vědeckým objevům, ochranným známkám, 

obchodnímu jménu a jiným. K ochraně duševního vlastnictví po celém světě byla 

založena roku 1967 Světová organizace duševního vlastnictví WIPO (World Intellectual 

Property Organization) [1]. 

Jedna z možností ochrany duševního vlastnictví je patent neboli právní ochrana 

 vynálezu. Patent brání dalším osobám ve výrobě, nabízení k prodeji, využívání, nebo 

dovozu výrobku bez předchozího svolení majitele patentu. Patent je mocný obchodní 

nástroj a společnosti si tak mohou vytvořit silnou pozici na trhu a získávat další příjmy 

poskytováním licence. Za výhradní právo poskytnuté patentem je na oplátku majitel 

povinen uvést v přihlášce podrobný, přesný a úplný popis vynálezu [2]. 

Zdrojem patentových informací je nejčastěji internet a tyto informace je možné 

analyzovat například pro vývoj zdravotnických technologií. 
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2 Přehled současného stavu 

2.1 Predikce  

Z latinského praedicere napřed říkati, se většinou chápe jako jednoznačná 

předpověď budoucího chování, událostí, vývoje, která je považována za maximální 

výzkumný cíl. Základními stavebními kameny současné predikce jsou matematika, 

statistika a zpracování dat. S nástupem doby výpočetní techniky došlo k zásadnímu 

rozvoji možností, které predikce nabízejí. Díky rostoucímu výkonu počítačů a kapacitě 

úložišť, je možné zpracovávat stále větší objem dat takřka v reálném čase a získávat tak 

přesnější výstupy [3]. V oblasti zdravotnictví je predikce užitečným nástrojem 

k vyloučení problémů např. s novými léčivy, technologiemi či léčebnými přístupy [4]. 

2.1.1 Metody predikce 

Metody používané pro predikci neboli odhad budoucího vývoje můžeme rozdělit na 

kvalitativní, kvantitativní a semi-kvantitativní [5].  

Při kvantitativních metodách se vychází z analýzy velkého množství dat. Výsledky 

jsou interpretovány pomocí grafů, číselných hodnot apod. Příkladem je biometrická 

analýza, benchmarking, extrapolace a modelování trendů. U kvalitativních metod se 

využívá diskuzí a výměny názorů, výstupy jsou však těžko ověřitelné. Příkladem jsou 

simulační hry, horizon scanning, brainstorming, backcasting, tvorba scénářů  

a rozhodovací stromy. Semi-kvantitativní metody využívají matematické (statistické) 

principy. Typickým příkladem jsou multikriteriální analýzy, roadmapping, analýza 

klíčových technologií, Delphi metoda a analýza křížových dopadů. Kromě uvedených 

metod, existují ještě další metody, které nejdou zařadit do této typologie, jedná se  

o intuici, divoké karty a sci-fi [5]. 

Horizon scaning 

Horizon scaning je technika pro detekci časných známek potenciálně důležitého 

vývoje systematickým zkoumáním potenciálních hrozeb a příležitostí s důrazem na 

nové technologie a jejich dopady na danou problematiku. Metoda vyžaduje určení toho, 

co je konstantní a co se mění. Zkoumá nové a neočekávané problémy, jakož  

i přetrvávající problémy a trendy, včetně záležitostí na okraji současného myšlení, které 

zpochybňují minulé předpoklady [6]. 
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Horizon scaning je často založen na počítačovém výzkumu a pomáhá rozvíjet 

celkový obraz záležitostí, které mají být zkoumány.  Výzkum zahrnuje celou řadu 

zdrojů, jako je internet, ministerstva a agentury vlády, nevládní organizace, mezinárodní 

organizace a společnosti, výzkumné komunity a on-line a off-line databáze  

a časopisy. Horizon scaning mohou provádět také malé skupiny odborníků, kteří jsou  

v popředí v oblasti zájmu: sdílejí si navzájem své perspektivy a znalosti, aby 

„skenovali“, jak nové jevy mohou ovlivnit budoucnost [6]. 

Využití [5]: 

 identifikace důležitých trendů a signálů z oblastí ekonomie, výzkumu, 

technologií, politiky, zdravotnictví a dalších, které mohou ovlivňovat sledované 

prostředí či téma,  

 identifikace potenciálních příležitostí a hrozeb,  

 poskytnutí základu pro analýzu budoucího vývoje zkoumaného prostředí. 

Silné a slabé stránky vystihuje Tabulka 2.1. 

Tabulka 2.1 Silné a slabé stránky Horizon scaning 

Silné stránky Slabé stránky 

efektivní hledání příležitostí a rizik spojených s 

možným budoucím vývojem zkoumaného tématu, 
náročné na zdroje a čas 

prodlužování času na přípravu strategických 

rozhodnutí 

nemožnost zachycení všech vznikajících 

vývojových trendů 

informační podpora tvůrců strategií a 

managementu odpovědný za její implementaci 

interpretace výstupů na základě subjektivního 

vnímání hodnotitele 

využití informačních výstupů pro vytváření 

inovací 
- 

 

Existuje několik způsobů realizování. Nejvyužívanějšími prostředky realizace jsou 

individuální sledování prostředí pomocí webových stránek, literatury, bibliometrie, 

online databází, či patentových databází. Dalším typickým způsobem je sestavení 

expertního panelu. Obecně je horizon scanning třífázový proces, detekování, 

selektování a zpracování [5]. 

Jedna z možností, jak předpovídat vývoje technologií je určení v jaké fázi životního 

cyklu se technologie nacházejí: rozvoj, růst a zralost. Díky těmto informacím můžeme 

odhadovat, zda se technologie bude dále vyvíjet, zda je teprve na počátku vývoje nebo 
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zda technologie je již na vrcholu a nedá se předpokládat její další vývoj, ale spíše 

nahrazení jinou novou technologií. Odhad, v jaké fázi se technologie nachází nám 

umožňuje například hodnocení úrovně technologické připravenosti (Technology 

readiness level, TRL). 

2.2 Úroveň technologické připravenosti 

V 70. letech 20. století americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) [7] 

vytvořil měřítko úrovně technologické připravenosti (TRL), jedná se o stupnici 

hodnotící technologickou vyspělost prokázáním technických schopností [8]. TRL je 

nejuznávanějším přístupem ke stanovení technologické vyspělosti [9]. Celosvětového 

uznání se mu dostalo v 90. letech, kdy byl vydán oficiální devítiúrovňový TRL [10], 

jako nástroj pro hodnocení technologické vyspělosti na standardizované numerické 

stupnici. Federální organizace USA a řada soukromých společností jej přijaly jako 

nástroj pravidelného plánování a hodnocení technologií [11]. Od roku 2013 je stupnice 

normalizováno ISO normou 16290:2013 [12]. 

Dnes se využívá devítiúrovňový TRL, kdy úroveň 1 je základní výzkum a úroveň 9 

implementace technologie v praxi. K dosažení konkrétního TRL musí technologie 

splňovat všechny požadavky v rámci této úrovně a zároveň požadavky předchozí. 

Každá úroveň označuje jinou míru vyspělosti a obsahuje různé požadavky pro určení 

TRL [13]. 

Hlavním účelem metodologie TRL je pomoc managementu při rozhodování o 

vývoji technologií. Stupnice TRL by měla být považována za nástroj pro pravidelné 

plánování a hodnocení výzkumných a vývojových činností v organizaci [14].  

K výhodám této metodiky patří: řízení rizik, poskytnutí jednotného pojetí stavů 

technologie a rozhodování o financování a přenosu technologie. Nevýhodou, která 

může omezit užitečnost této metodiky je např., že připravenost nemusí nutně odpovídat 

vhodnosti nebo vyspělosti technologie [15]. 
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Aktuální devíti úrovňová stupnice používaná v NASA je zobrazena v Tabulka 2.2 

[16]:  

Tabulka 2.2 Devíti úrovňová stupnice používaná v NASA 

Úroveň Popis 

TRL 1 Pozorovány a popsány základní principy 

TRL 2 Formulován technologický koncept nebo aplikace 

TRL 3 
Analytické a experimentální ověření použitelnosti myšlenek kritických funkcí nebo 

charakteristik 

TRL 4 Validace komponent nebo zkušební konstrukce v laboratorním prostředí 

TRL 5 Validace komponent nebo zkušební konstrukce v relevantním prostředí 

TRL 6 
Ukázka modelu nebo prototypu systému nebo subsystému v relevantní prostředí (pozemní 

nebo kosmické) 

TRL 7 Ukázka systémového prototypu v kosmickém prostředí 

TRL 8 
Skutečný systém dokončený a „letově kvalifikovaný“ testem a ukázkou (pozemní nebo 

kosmickou) 

TRL 9 Skutečný systém „letově prověřený“ úspěšným provozním nasazením 

V Evropské unii jsou jednotlivé úrovně TRL definovány v Tabulka 2.3 [17]:  

Tabulka 2.3 Úrovně TRL v Evropské unii 

Úroveň Popis 

TRL 1 Pozorovány základní principy 

TRL 2 Formulován technologický koncept 

TRL 3 Experimentální ověření použitelnosti myšlenky 

TRL 4 Technologie ověřena v laboratoři 

TRL 5 
Technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií 

ověřena v průmyslově relevantním prostředí) 

TRL 6 
Technologie demonstrována v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících 

technologií demonstrována v průmyslově relevantním prostředí) 

TRL 7 Ukázka prototypu systému v provozním prostředí 

TRL 8 Systém je hotový a kvalifikovaný 

TRL 9 Skutečný systém prověřený v provozním prostředí 

2.3 Predikce ve zdravotnictví 

Jack Servers [18], který je autorem článku The MedTech Patent Landscape in 

Numbers popisuje, že inovace v MedTech rychle rostou. Vzhledem k nejvyšší míře 

podaných evropských žádostí a rostoucímu celosvětovému příjmu je nepravděpodobné, 
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že se trend v dohledné době zpomalí. V posledních několika letech se zaměření inovací 

přesunulo z vyspělejších konvenčních oborů, zejména směrem k vynálezům 

realizovaným počítačem. Údaje o námitkách podaných u Evropské patentové 

organizace (EPO) však naznačují, že ačkoli se společnosti zaměřují na své vlastní 

inovace, existuje pravděpodobně nedostatečné povědomí o duševním vlastnictví 

konkurentů a možnosti posílit jejich postavení zpochybněním patentů konkurentů 

pomocí poměrně levného, centralizovaného postupu opozice u EPO. Trend v sektoru 

MedTech je podporován výzvami, kterým čelí systémy zdravotní péče, mezi něž patří 

stárnutí populace a vysoké náklady. Data naznačují, že společnosti na trhu zdravotní 

péče reagují na tuto výzvu a uznávají, že zajištění patentové ochrany je zásadní pro to, 

aby se jejich inovace umístily v čele nových technologií MedTech [18].  

Jedním z hlavních zdrojů informací na základě, kterých můžeme provádět predikci 

technologií a určovat v jaké fázi se technologie může nacházet je analýza petentových 

informací. Proto v následující části práce bude popsána problematika patentů 

(specificky i pro oblast zdravotnictví) a zdroje patentových informací. 

2.4 Patent 

Jedná se o právní formu ochrany vynálezu udělenou na základě přihlášky a jejího 

právního posouzení. V České republice je udělování patentu upraveno zákonem 

527/1990 Sb. [19]. 

Patentovat se mohou vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké 

činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se nedají považovat vědecké teorie 

a matematické metody, estetické výtvory, objevy, pravidla a způsoby vykonávání 

duševní činnosti, plány, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy 

počítačů, podávání informací, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí 

a zvířat [19]. 

Právo na patent 

Právo na patent mají původce vynálezu nebo jeho právní nástupce. Původcem se 

rozumí ten, kdo vytvořil vynález vlastní tvůrčí prací. Spolupůvodci mají právo na patent 

v takovém rozsahu, v jakém se podíleli na vytvoření vynálezu [20]. 

Udělení patentu 

Patent je možné přihlásit pouze v jednom státě, většinou je ale zájem mít patent ve 

více zemích. Existují 4 možnosti postupu, jak patentovat vynález v zahraničí [21]: 
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1. Národní cestou – přihlašovatel může přihlásit vynález přímo v každém státu 

jednotlivě. 

2. Cestou evropského patentu - pro státy, které jsou členským státem Evropské 

patentové organizace, mohou podat žádost o Evropský patent. 

3. Cestou některého z dalších regionálních patentů - Eurasijský, africké ARIPO 

(African Regional Intellectual Property Organization) a OAPI (Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle). 

4. Cestou mezinárodní přihlášky – jedinou mezinárodní přihláškou podanou podle 

Smlouvy o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty - PCT) lze získat 

ochranu ve 138 smluvních státech podáním jedné přihlášky, další řízení potom 

probíhá národní nebo regionální cestou. 

Průběh je odlišný v jednotlivých možnostech udělení patentu, ale základ je stejný. 

Po podání přihlášky následuje předběžný průzkum, kde je potřeba zjistit, jestli přihláška 

splňuje formální požadavky a vyhovuje také zákonným požadavkům a do 18 měsíců je 

zveřejněna. Průzkumy také vyloučí ty přihlášky, které se nedají patentovat [21]. 

Přihláška je zveřejněna ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, pokud splňuje 

požadavky. Do 3 let od podání přihlášky musí přihlašovatel podat žádost o úplný 

průzkum a zaplatit příslušný poplatek, jinak by se řízení zastavilo. V průběhu úplného 

průzkumu je posuzováno, zda předmět vynálezu splňuje podmínky patentovatelnosti. 

Na základě úplného průzkumu je patent udělen nebo zamítnut. Po udělení a zveřejnění 

patentu může kdokoliv navrhnout zrušení patentu, pokud by se našly důvody, proč 

patent neměl být udělen[22]. 

Doba platnosti patentu 

Patent je v platnosti dvacet let od podání přihlášky vynálezu. Majitel je povinen 

platit každoročně poplatky po dobu jeho platnosti [20]. 

Zánik patentu 

Patent zaniká po uplynutí jeho platnosti, dále při neplacení udržovacích poplatků,  

a když se majitel patentu vzdá jeho práv [20]. 

Obsah patentu 

Patenty musí obsahovat jisté náležitosti, jedná se o hlavní stranu, kde jsou 

bibliografické údaje, dále abstrakt neboli krátké shrnutí s popisem využití vynálezu, 

detailní popis vynálezu s příklady, grafické znázornění a výroky, které definují 

zaměření právní ochrany poskytované patentem [21]. 
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2.5 Druhy lékařských patentů 

Mezi patenty ve zdravotnictví nejčastěji patří léčiva a další chemické a 

farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky, informační technologie v rámci 

zdravotnictví, lékařské a chirurgické metody a regenerativní medicína. 

2.5.1 Zdravotnické prostředky 

Tato kategorie lékařských patentů zahrnuje fyzická zařízení používaná lékaři, 

nemocnicemi a jinými poskytovateli a zahrnuje takové položky, jako jsou diagnostické 

nástroje, stenty, implantovatelné prostředky (protézy), chirurgické nástroje, vybavení 

chirurgických souprav (sterilizační kapuce, monitorovací zařízení), zařízení a systémy 

pro dodávání léků a potravin (sáčky, hadičky, přístroje pro krmení pacientů, asistovaná 

dýchací zařízení atd.), monitorovací zařízení srdce / dýchání, umělé srdeční chlopně, 

srdeční kardiostimulátory a mnoho dalších [23]. 

Patentované výrobky v této kategorii mají obecně menší ziskové rozpětí  

(ve srovnání s novými farmaceutickými výrobky), ale mají tendenci být 

„komercionalizovatelné“ mnohem dříve, než jiné typy produktů v rámci patentů ve 

zdravotnictví [24]. 

2.5.2 Chemické výrobky a farmaceutická léčiva 

Mezi vynálezy v této kategorii patří chemické sloučeniny (vitamíny, sloučeniny 

používané k výrobě léčiv, tkáňové sterilizace a čisticí materiály) a složitější skupina 

produktů zde zařazených jako léčiva. Léčiva zahrnují materiály, které budou použity  

k léčbě infekčních chorob (např. Antimikrobiální látky, vakcíny, antibiotika) nebo 

fyzického stavu (jako jsou stavy související se stárnutím, chemická / hormonální 

nerovnováha, např. Inzulín / diabetes, vysoký krevní tlak, demence, Alzheimerova 

choroba, Parkinsonova choroba) [24]. 

Patenty, které se vztahují k farmaceutickým léčivům a metodám používání 

farmaceutických léčiv, tvoří důležitou součást hospodářského úspěchu farmaceutické 

společnosti a farmaceutického průmyslu jako celku. Lékařské patenty v těchto  

a souvisejících kategoriích mimo jiné umožňují podnikům získat zpět obrovské náklady 

spojené s výzkumem / vývojem, klinickými zkouškami, náklady spojené s patenty  

a náklady na proces schvalování regulací, a to poskytnutím konečné doby, během níž 

mohou být výrobky chráněné patentem komercializovány [24]. 



 

19 

 

2.5.3 Zdravotní informační technologie 

Patenty, které se zaměřují na zefektivnění toku informací o lékařské historii 

prostřednictvím elektronických lékařských záznamů, archivace obrazových údajů  

o pacientech, systémy pro výměnu zdravotních informací v rámci nebo mezi 

nemocničními systémy nebo lékaři, webové lékařské softwarové aplikace, zadávání 

počítačových objednávek lékařů a digitální zobrazování, jsou některé příklady patentů 

souvisejících se zdravotnickými informačními technologiemi. Tato kategorie lékařských 

patentů byla v posledních letech nejrychleji rostoucí kategorií lékařských patentů  

a očekává se, že počet lékařských patentů v této oblasti poroste [24]. 

Exponenciální růst lékařských patentů v této kategorii pramení částečně z potřeby 

najít nové metody a systémy určené k účinnějšímu uchovávání a správě lékařských 

nákladů. Lékařské patenty v této kategorii slouží ke snížení administrativních nákladů 

na poskytování zdravotní péče a současně ke zvýšení snadnosti přístupu k lékařským 

službám pro větší počet pacientů [23]. 

2.5.4 Lékařské a chirurgické metody 

Tato kategorie zahrnuje například metody a techniky pro poskytování a provádění 

lékařských a chirurgických zákroků, jakož i efektivní postupy pro poskytování péče 

nebo diagnostiku zdravotního stavu, ať už je tento stav lékařsky klasifikován jako 

nemoc [25]. Chirurgické metody pro opravu rotátorové manžety, jakož i způsoby 

provádění chirurgie páteře, aby se zabránilo kontaktu s nervy, jsou některé konkrétní 

příklady, které spadají do této kategorie lékařských patentů [23]. 

Zatímco USA umožňují patentování lékařských postupů a léčebných metod, více 

než 80 zemí vylučuje lékařské postupy z patentovatelnosti [26]. V těchto situacích lze 

jako alternativu k získání zhruba rovnocenné patentové ochrany v těchto zemích použít 

formát patentového nároku „druhého lékařského použití“ [23]. 

2.5.5 Regenerativní medicína 

Tato kategorie zahrnuje léčiva kmenových buněk, jakož i technologie transplantace 

tkání, včetně omlazení náhrady kolenní chrupavky a kosmetických rekonstrukčních 

postupů. Terapeutika kmenových buněk je považována za další nejlepší a největší 

lékařskou hranici v péči o lidské zdraví. Stejně jako u všech nových způsobů lékařského 

ošetření jsou tyto technologie nejen konfrontovány se stávajícími regulačními  

a zákonnými požadavky, ale v mnoha případech čelí dodatečným nově zavedeným 
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požadavkům (například FDA - Food and Drug Administration a USPTO -  United 

States Patent and Trademark Office). Bohužel to má za následek ještě větší náklady  

a časové zpoždění při uvádění těchto inovativních technologií na veřejnost [23]. 

Terapeutika kmenových buněk byla popsána pro léčbu artritidy, ztráty sluchu, 

rakoviny a dalších závažných stavů, u nichž stávající lékařská věda má špatné 

alternativy léčby. Ve Spojených státech svět dostupných terapeutik kmenových buněk 

nadále zaostává za ostatními zeměmi z mnoha důvodů, z nichž jedním je další břemeno 

cesty na trh. Centrum pro biologické hodnocení a výzkum (CDER - Center for Drug 

Evaluation and Research), specializované oddělení v rámci FDA, které reguluje 

biologické produkty včetně produktů kmenových buněk, schválilo některé produkty 

související s kmenovými buňkami a očekává se, že počet těchto schválených produktů 

poroste [23]. 

2.5.6 Problematika patentů ve zdravotnictví 

Legislativa 

Jedním z problematiky patentů ve zdravotnictví je, že každá země má svou 

legislativu ohledně duševního vlastnictví. Legislativa je tedy různorodá a vynálezy, 

léčiva, zdravotnické prostředky, které se dají patentovat v jedné zemi, tak v jiné není 

vůbec možné patent získat. Je problém převážně v tom, že se státy, firmy, společnosti 

dané země často dostávají do soudních sporů. Proto jsou lékaři chráněni před 

odpovědností za porušení patentu za provedení lékařského/chirurgického zákroku na 

těle pacienta, nejsou však chráněni před odpovědností při provádění lékařské činnosti 

pomoci patentované stroje nebo zdravotnického zařízení. Výrobci zařízení mohou být 

shledáni vinnými z podmětu k porušení, pokud nasměrovávají nebo ovlivňují lékaře, 

aby porušovali existující patent dané společnosti [23]. 

Díky změnám v legislativě ve Spojených státech, došlo v letech 2009 až 2014  

k nárůstu patentů na zdravotnické prostředky o 170 % [27]. Legislativa umožnila i 

rychlejší uvádění na trh levnějších léku a tím ušetření daňovým poplatníkům několik 

miliard dolarů [28]. 

Vliv legislativy je projevován i v použití technologií regenerativní  

medicíny / kmenových buňkách [23]. Ve Spojených státech je držitelem Wisconsin 

Alumni tří patentů na kmenové buňky týkající se primátů  

a lidských embryonálních kmenových buněk (hESC - Human Embryonic Stem 
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Cell). Většina patentů dominuje většině předpokládaného komerčního využití hESC 

v USA (United States of America). Práva duševního vlastnictví vztahující se k hESCs se 

v různých zemích liší. Například v Kanadě existuje úplný zákaz udělování patentů na 

hESC. Spojené království zakazuje patenty zaměřené na totipotentní embryonální 

kmenové buňky, zatímco Švédsko povoluje patenty na všechny druhy kmenových 

buněk. V květnu 2016 vydala Mezinárodní společnost pro výzkum kmenových buněk 

nové pokyny pro výzkum kmenových buněk.  Tyto pokyny se týkají definování 

projektů dohledu nad výzkumem embryí a podpory výzkumu zahrnujícího genovou 

úpravu jaderných genomů lidských spermií, vajíček a embryí [23]. 

Ve snaze vyhledat zdravotnické postupy nebo terapie, které nejsou k dispozici ve 

Spojených státech, byli pacienti a jejich rodiny ochotni cestovat do oblastí, kde mohou 

být poskytováni. Americký národní institut veřejného zdraví (CDC - Centers for 

Disease Control and Prevention) odhaduje, že přibližně 750 000 amerických obyvatel 

cestuje ročně za lékařskou péči do zahraničí. Kliniky po celém světě, zejména v Číně, 

Indii, Karibiku, Latinské Americe a bývalém Sovětském svazu, poskytují ošetření 

kmenovými buňkami stavy, jako je autismus, poškození mozku, dětská mozková obrna, 

Chronova choroba, cukrovka, genetické poruchy, Huntingtonova choroba, lupus, 

svalová skleróza, Parkinsonova choroba, poranění míchy, mrtvice a rakovina. Kliniky 

poskytující tuto léčbu jsou často obviněny z finančního vykořisťování zoufalých lidí se 

závažnými onemocněními, kteří mnohokrát po léčbě zůstávají nakonec ve stejném 

zdravotním stavu nebo horším [23]. 

Léčiva  

Velmi diskutujícím tématem ohledně problematiky patentů ve zdravotnictví jsou 

léčiva a to převážně v rozvojových zemích. 

Stávající systém inovací a užívání léčiv obecně selhal v oblasti veřejného 

zdraví. Pouze 11 (1 %) z 1032 nových léků schválených ve Francii v letech 2005 až 

2014 bylo považováno za skutečný pokrok a 54 z 87 analyzovaných léků nebo indikací 

v roce 2014 nebylo o nic lepší nebo dokonce i horší než stávající možnosti léčby [29].   

Hlavním problémem je, že současný systém je založen na patentech a monopolech, 

které společnostem umožňují stanovit si cenu podle svého přání [29]. Patentovaný lék je 

chráněn před generickou konkurencí po určitý počet let, což umožňuje společnosti, 

která ji vyvinula, vydělat vysoké zisky, které pomáhají kompenzovat vysoké náklady na 

výzkum a vývoj, aby uvedly lék na trh, ale mohou také učinit lék nedostupným pro 

https://www.investopedia.com/terms/g/generic-brand.asp
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pacienty s nízkými příjmy [30]. Tento systém je neetický, protože lidé mohou zemřít, 

pokud nemohou získat přístup k lékům, který potřebují. Je také neefektivní, protože 

výzkumné znalosti nejsou sdíleny, například o toxikologii a neúspěšných 

projektech. Ustanovení TRIPS (Trade in Intellectual Property Rights Agreement) plus 

navíc zakazují generickým výrobcům používat údaje z klinických hodnocení předložené 

výrobci značek [29].   

Farmaceutické společnosti mají malý zájem o stanovení cen léků pro trhy 

rozvojových zemí, protože se snaží maximalizovat celosvětové, nikoli národní zisky,  

a nechtějí stanovit precedens s nízkou cenou, který by zvýšil poptávku v bohatých 

zemích za podobné nízké ceny [31].   

Současné patentové zákony také zkreslují biomedicínský výzkum na výrobky, které 

přinášejí vysoké zisky spíše než na globální prioritní zdravotní potřeby v rozvinutých  

i rozvojových zemích. Více než 1 miliarda lidí, z nichž převážná většina je  

v rozvojovém světě, trpí zanedbávanými tropickými chorobami, u kterých existuje 

nedostatečná nebo neexistující léčba a nedostatek výzkumu a vývoje. Z 1556 nových 

farmaceutických sloučenin, které se objevily na trhu v letech 1975 až 2004, jen dvacet 

těchto léků (1,3 %) bylo na tropické choroby a tuberkulózu [31].   

Zdravotnické prostředky 

U zdravotnických prostředků mají velcí výrobci nadále prospěch ze zvyšování cen 

u zařízení chráněných patentem. Stejně jako u farmaceutických přípravků jsou ierativní 

zlepšení výkonu a bezpečnosti stávajících zařízení obvykle patentována. Tyto patenty 

mohou v zásadě vytvářet překážky vstupu nových konkurentů na trh. Nicméně literatura 

o dopadu patentů na přístup k zdravotnickým prostředkům je ve srovnání s literaturou 

pro léčiva mizivá [31].   

Inovace 

Šíření patentů může blokovat biomedicínský výzkum a vývoj, protože vědci nejsou 

schopni získat mnoho různých požadovaných povolení. Tato situace se nazývá problém 

„anticommonů“. Výzkum a vývoj je potlačen přítomností výlučných a možná 

konfliktních práv vlastníků duševního vlastnictví na zařízení a metody potřebné  

k provádění výzkumu a vývoje biomedicínských produktů [31].   

Ve své analýze toho, jak patenty ovlivňují lékařské inovace v Austrálii, dospěly 

Dianne Nicol a Jane Nielsen k závěru, že „obecně se australskému průmyslu zdá, že se 



 

23 

 

vyhýbá situaci v antikomuně, ale stále existuje potenciál pro jeho vznik“. V USA  

a Japonsku je naopak velmi málo důkazů o anticommonovém problému, který brání 

inovacím [31].   

Naproti tomu Stephen Meurer ukázal, že problém s anticommony zabránil skupině 

asi 100 akademických biologů v budování celosvětové databáze lidských 

mutací. Biologové se pokusili vyměnit svá data pro firemní podporu databáze. Přestože 

dostali nabídku ve výši 2,3 milionu USD, většina členů skupiny si nemohla dovolit 

náklady na potřebné informace [31].   

Přístup k materiálům nebo datům (například buněčným liniím, činidlům, geneticky 

modifikovaným zvířatům a nezveřejněným informacím), může být omezen, pokud jsou 

ve vlastnictví jiných vědců. V průzkumu zemědělských biologů a na základě zkušeností 

v oblasti biotechnologií vyplývá, že zpožděný nebo blokovaný přístup k takovým 

materiálům vyplývá z nutnosti sjednat dohody o převodu materiálu (Kalifornská 

univerzita, Berkeley definuje dohodu o převodu materiálu jako „smlouvu“, kterým se 

řídí převod hmotných výzkumných materiálů mezi dvěma organizacemi, pokud je 

příjemce zamýšlí použít pro své vlastní výzkumné účely “)  [31].   

Firmy se jednoznačně vyhýbají výzkumným projektům, na které existuje mnoho 

stávajících patentů [31].  

2.6 Patentové informace 

Jedná se o technické informace obsažené v patentových spisech. Technické řešení 

musí být velmi podrobně a jasně popsáno, tak aby ho odborník v daném oboru byl 

schopen sestrojit. Technické informace jsou z velké části uvedeny pouze v patentových 

dokumentech a nikde jinde již nejsou publikovány [32].  

Patentové informace mají jisté specifické rysy [33]:  

 jsou monotematické, 

 měly by být snadno vyhledatelné a dostupné, 

 zachycují směry vývoje v dané oblasti techniky, 

 přinášejí nejnovější poznatky. 

2.6.1 Zdroje patentových informací 

Patentové dokumenty jsou veřejně přístupné v několika možnostech. Existují 

specializované knihovny, kde je možné najít patentové dokumenty v papírové formě, 
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mnohem častějším způsobem vyhledávání bývá však elektronicky, přes věstníky, 

databáze patentových úřadů nebo databázová centra. Patentové informace můžeme také 

dohledávat ve vědeckých časopisech a výzkumných databázích. Většina záznamů 

obsahuje však jen základní informace (například pouze bibliografická data). Kompletní 

dokumenty zahrnující i plno-textové vyhledávání jsou dostupné pouze pro malý počet 

států. Nedávná studie provedená Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního 

vlastnictví WIPO zjistila, že téměř 30 % dotazovaných patentových úřadů má patentové 

dokumenty pouze v papírové formě [34]. Vyspělé patentové úřady (např. Evropský 

patentový úřad a patentové úřady USA a Japonska) se postupně snaží přecházet od 

tištěných dokumentů k tzv. bezpapírovému úřadu.  

Žádná z databází není schopna pokrýt celosvětovou produkci patentů. Existuje přes 

170 zemí, které udělují patenty. Databáze obsahující patentové informace lze rozdělit 

podle šíře, kterou zabírají. Jsou databáze, které pokrývají patenty více zemí a více 

oborů, např. Derwent World Patents Index (DWPI) nebo Espacenet, jiné databáze 

pokrývají více oborů ale jen jednu zemi, např. databáze Amerického patentového úřadu. 

Často se ale pro vyhledávání patentových dokumentů využívají databáze zahrnující více 

druhů dokumentů z více zemí ale jen jednoho oboru, např. Chemical Abstracts [21]. 

Z hlediska dostupnosti je největším problémem jazyková bariéra. Tento problém je 

nejčastěji řešen pomocí strojových překladů. Některé systémy umožňují i vyhledávání 

ve více jazycích, ale výsledky budou vždy v jazyku dotazu. V budoucnosti by uživatelé 

ideálně mohli vyhledávat v mateřském jazyce a obdrželi by dokumenty v různých 

jazycích [34]. 

Databáze patentových úřadů 

Národní databáze technických řešení (www.upv.cz) 

Česká databáze obsahující patenty a užitné vzory je bezplatná, je možné vyhledávat 

v základní nebo pokročilé rešeršní masce, obě rešeršní masky se dají přepínat do 

českého a anglického jazyka. Databáze obsahuje české patenty od roku 1991, zapsané 

užitné vzory a evropské patenty platné na území České republiky [35].  

V této databázi je možné vyhledávat podle: čísla přihlášky, čísla dokumentu/zápisu, 

MPT (mezinárodní patentové třídění), názvu, přihlašovatele/majitele, původce, anotace, 

data podání přihlášky, data práva přednosti, data zveřejnění vynálezu a data 

zápisu/publikace patentu [35]. 

http://www.upv.cz/
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Po vyhledání záznamů si můžeme u jednotlivých patentů, nebo užitných vzorů 

zobrazit základní bibliografické údaje s anotací a někdy i obrázek nebo chemický 

vzorec [35].  

Patentová databáze Espacenet 

Patentová rešeršní databáze vytvořená Evropským patentovým úřadem. Dnes nabízí 

bezplatný přístup a nejstarší dokumenty jsou z roku 1836.  V této databázi je možnost 

od roku 2013 přepínání textu do jazyků členských států Evropské patentové úmluvy, ale 

při zadávání klíčových slov se musí použít pouze angličtina [35]. 

Evropský patentový registr 

V registru najdeme všechny veřejně přístupné informace o evropských patentových 

přihláškách v průběhu jejich řízení, informace o řízení od okamžiku, kdy jsou 

zveřejněny, a je možné zjistit, jakého stavu řízení u konkrétní přihlášky bylo dosaženo 

[22]. 

Databáze Amerických patentů 

Americké patenty jsou přístupné na internetových stránkách Amerického 

patentového a známkového úřadu jako 2 oddělené plnotextové databáze: 

 databáze udělených patentů, 

 databáze patentových přihlášek [21]. 

Vyhledávací rozhraní pro obě databáze nabízí rychlé hledání, pokročilé hledání  

a hledání podle čísla dokumentu. Starší dokumenty je možné vyhledávat podle čísla 

dokumentu a podle amerického patentového třídění, dokumenty od roku 1976 je možné 

prohledávat i fulltextově. V databázi udělených patentů jsou zpřístupněny plné texty 

amerických patentů od roku 1790. Dokumenty od roku 1975 lze prohlížet v grafické  

i v textové podobě, u starších dokumentů jsou přístupná pouze faksimile ve formátu tiff. 

[21]. 

Komerční databáze 

Google patents (www.google.com/patents)  

Světový internetový vyhledávač umožňuje mimo jiné i vyhledávání patentových 

dokumentů. Do roku 2010 bylo možné vyhledávat pouze dokumenty USA. Po dohodě 

na konci roku 2010 s Evropským patentovým úřadem získal přístup k patentovým 

dokumentům 38 členských zemí Evropské patentové úmluvy. Tuto databázi je nutné 

považovat pouze jako doplňkový zdroj patentových informací [35].  

http://www.google.com/patents
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Databázová centra 

Vznikala v 60. letech 20. století většinou na profesionálních základech. Služby jsou 

placené a výstupy jsou většinou řešeny licenčními smlouvami. Smluvní vztahy jsou 

obvykle s firmami, knihovnami a informačními institucemi. Protože se jedná o velice 

nákladnou záležitost, nebývá zvykem, že by byly služby předplaceny jednotlivcům [36].  

Uživatelé mohou využít tři možnosti placení. Za prvé předplatné, kdy se z částky, 

kterou vloží, odečítají prostředky za využité služby. Za druhé tzv. model pay as you go, 

kdy se zaplatí poplatek za skutečnou informaci a jako poslední čas za připojení, ale tato 

možnost už se dnes tolik nevyužívá [37].  

Dříve byla dostupnost databázových center pouze po profesionálních sítích, dnes 

převážně cestou internetu a díky tomu jsou dostupná širokému okruhu uživatelů, tedy  

i úplným začátečníkům [37]. Existuje několik databázových center jako je například 

STN International (The Scientific and Technical Information Network) [38], patentová 

databáze Evropského patentového úřadu INPADOC (International Patent 

Documentation) [39], Proquest Dialog [37,40] a Questel-Orbit [40]. 

2.7 Vyhledávání patentových dokumentů 

Při vyhledávání patentových dokumentů je důležité určit účel rešerše, neboť od 

něho se odvíjí řada věcí, zejména rozsah rešerše. Vyhledávání se liší nejen použitými 

výrazy, ale též časovým a teritoriálním omezením [21]. 

Patentové rešerše 

Patentové rešerše jsou obecně nejobtížnější. Náročné jsou hlavně rešerše tematické 

(na stav techniky, na novost), kdy je potřeba rešeršní dotaz vytvořit znaky určitého 

patentového třídění (většinou se užívá MPT), klíčovými slovy nebo jejich vzájemnou 

kombinací [41]. 

Rešerše na stav techniky (state of the art search)  

Cílem je zjištění úrovně poznání v určitém oboru v celosvětovém kontextu. 

Vyhledávají se zpravidla dokumenty za posledních několik let ve všech dostupných 

zdrojích [10]. Uplatňuje se v případech zájmu o informace z určité oblasti techniky, 

většinou bez teritoriálního omezení, se zadáním časové retrospektivy. Pro tematické 

vymezení se používá hlavně MPT a klíčová slova. Rešerše na stav techniky by měla být 

prováděna vždy na začátku každého výzkumu či vývoje, dále při sledování inovačních 
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výsledků konkurence, při nákupu licencí a v rámci hledávání nových výrobních 

programů, případných dodavatelů nebo odběratelů [41]. 

2.8 Využití patentových informací  

Patentové informace mohou sloužit různým skupinám. Nejčastěji jsou patentové 

informace využívány patentovými úřady, které díky nim rozhodují o udělení 

průmyslově právní ochrany [42].   

Dále mohou být využívány např.: 

 podniky operující v průmyslovém odvětví,  

 výzkumnými a vývojovými institucemi,  

 orgány státní správy,   

 individuálními vynálezci,  

 vzdělávacími institucemi a studenty vysokých škol.  

Smyslem patentových informací bylo poskytnutí ochrany na vynález, dnes 

představují i velice důležité výhody v hospodářské soutěži a jejich význam stále narůstá.  

Patentové informace mohou být také využity pro sestavování statistických analýz. 

Díky patentovým statistikám můžeme sledovat výsledky a úspěšnost výzkumu a vývoje, 

a také šíření vědeckých znalostí [42].  

V rámci praktické části práce byla pro hodnocení patentových informací ve vztahu 

k predikci vývoje a stavu připravenosti technologie vybrána technologie trvalé 

kardiostimulace. Jedná se o jednu z oblastí, která prošla rychlým vývojem a i 

v současnosti jsou implantabilní kardiostimulátory neustále inovovány. 

2.9 Trvalá kardiostimulace 

Kardiostimulátor je malý přístroj, který vydává malé elektrické výboje, podobně 

jako sinusový uzel a tím povzbuzuje činnost srdce [43]. 

2.9.1 Historie 

Za počátky trvalé kardiostimulace se mohou považovat 50. a 60. léta 20. století, 

kdy kanadský elektroinženýr vyvinul první zevní kardiostimulátor. Jednalo se o přístroj, 

který vyžadoval trvalé připojení elektrického napětí. Roku 1958 byl implantován první 

kardiostimulátor, který byl vyvinut Senningem a Elmqvistem. Avšak baterie tohoto 

přístroje vydržela pouhých 8 hodin a bylo zapotřebí implantovat nový. Tento úspěch  
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a výkon samozřejmě obletěl celý svět, ale životnost druhého přístroje byla stejně 

pouhých 6 týdnů. I přes nesprávnou funkčnost druhého přístroje, pacient žil do roku 

2001 a vystřídal 26 kardiostimulátorů. Vzhledem k výrazné nespolehlivosti 

implantabilního kardiostimulátoru byla často užita i dlouhodoběji dočasná stimulace se 

zevním bateriovým zdrojem a s připojením na dočasnou transvenózní elektrodu 

zavedenou incizí do cefalické žíly. U tohoto zavedení hrozilo riziko infekce. Druhou 

možností, byla zevní kardiostimulace. V letech 1958–1959 byl vyvinut radiofrekvenční 

kardiostimulátor s implementovaným bateriovým zdrojem. Stimulace probíhala přes 

elektrody, které byly přilepené na hrudník [44].  

Pokrokem byla nová baterie se zinkortuťovým článkem. Tento přístroj byl poprvé 

implantován v roce 1960 v USA. Stále byl však problém s malou životností baterie  

a s častými ruptury elektrod. Možnost nekompetitivní stimulace se zvýšila díky rozvoji 

hardwarového a především softwarového vybavení. První kardiostimulátory vydávaly 

impulsy v předem stanovených, pravidelných intervalech bez ohledu na srdeční činnost 

[45]. 

V Československu byl první 1 dutinový kardiostimulátor implantován v roce 1962. 

V roce 1965 byl českými inženýry vyroben první československý kardiostimulátor. 

První nukleární kardiostimulátor s nuklidem plutonia 238 byl implantován v roce 1970, 

jeho životnost byla sice 20 let, ale velice nežádoucí bylo vysílání radioaktivního záření. 

Od roku 1973 byl vyráběn kardiostimulátor s lithium-jodidovou baterií, životnost 

baterie byla pět až deset let a byla umístěna v titanovém pouzdře. Nově se také 

implantovaly transvenózní bipolární elektrody. V USA v roce 1980 se implantoval 

první implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD). Přístroje byly objemné a těžké, 

musely se tedy implantovat do břišní stěny. První ICD  uměly vysokoenergetický výboj 

při detekci rychlé komorové arytmie. Další generace již byly vybaveny funkcí 

kardioverze pro pomalejší komorové arytmie. Také byla vyvinuta transvenózní 

defibrilační elektroda. V roce 1984 MUDr. Jan Bytešník implantoval jako první v 

Československu ICD v Institutu klinické a experimentální medicíny [44–49].  

Od počátku 90. let jsou kardiostimulátory přístroje, operující jako mikropočítače. 

Ačkoliv jsou stále menší, životnost je díky novým technologiím spíše prodlužována. Od 

konce 90. let jsou vyvíjeny algoritmy a speciální senzory, které slouží k monitorování 

globálního kardiálního stavu pacienta. Přístroje jsou vybaveny pamětí se statistickými 
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záznamy četností výskytu jednotlivých jevů a záznamy arytmií včetně intrakardiálního 

EKG, optimalizuje se detekce fyzické a psychické činnosti [50]. 

2.9.2 Nové trendy v posledních letech 

Systém BackBeat Moderato, který je určen pro pacienty s vysokým krevním tlakem 

a kteří potřebují dvoudutinový kardiostimulátor. Tento systém má speciální algoritmus, 

který ovlivňuje krevní tlak. Další novinkou je Nanostim, tzv. LCP (leadless cardiac 

pacemaker), bezelektrodový kardiostimulační systém, jedná se o alternativní metodu 

stimulace. Indikací jsou především limitace, kdy nelze kardiostimulátor zavést 

klasickou intravenózní (přes podklíčkovou žílu) cestou. U tohoto typu kardiostimulátoru 

je možné vyšetření magnetickou rezonancí. Dalším novým systémem je tzv. WICS 

(Wireless Cardiac Stimulation), bezdrátová ultrazvuková stimulace levé komory 

[46,49]. 

2.9.3 Kardiostimulátory na evropském trhu  

Na evropském trhu je nespočet výrobců, vyrábějících jak samotné 

kardiostimulátory, tak příslušenství. Na základě analýzy výrobců, se práce zabývá 

pouze těmi nejvýznamnějšími. Nejvýznamnější výrobci, včetně státu, ve kterém působí, 

jsou uvedeny v Tabulka 2.4. 

Tabulka 2.4 Seznam nejvýznamnějších výrobců 

Země Výrobce 

Německo Biotronik  

Spojené státy Medtronic St. Jude Medical 

 

Biotronik 

V roce 1963 byl vyvinut první německý kardiostimulátor fyzikem Maxem 

Schaldachem a elektroinženýrem Ottem Frankem, společně založili firmu Biotronik, 

v Berlínské čtvrti, kde je dodnes. V průběhu let, byla firma rozšířena o pobočky ve 

Spojených státech, Brazílii, Asii a ve Švýcarsku. Společnost klade velký důraz na vývoj 

a výzkum. Společnost je průkopníkem domácího monitorování pacienta, data o srdeční 

stimulaci jsou ukládána a posílána rovnou k lékaři. Společnost vyrábí jedem  

z nejmenších kardiostimulátorů na trhu. Mimo přístrojů na řízení srdečního rytmu se 
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firma zabývá cévní intervencí a elektrofyziologií. V těchto oblastech má firma také 

nespočet inovativních výrobků, jako např. první stent kompatibilní s 4 F pro léčbu 

dlouhých lézí a první stent s hybridním vylučováním léků. Na Obrázek 2.1 je vidět 

vývoj ve velikosti kardiostimulátorů u tohoto výrobce [51]. 

 

Obrázek 2.1 Vývoj kardiostimulátorů firmy Biotronik [51] 

Medtronic 

Počátky firmy jsou pokládány v roce 1949, kdy jsi Earl Bakken, postgraduální 

student elektrotechniky, a Palmer Hermundslie, podnikavý inženýr, založili 

opravárenský podnik zaměřený na lékařskou elektroniku. Reakce Palmera Hermundslie 

na dřívější kardiostimulátory, které byly velké, objemné boxy pojížděné na vozících  

a zapojené do elektrické zásuvky bylo vyrobení prvního bateriového kardiostimulátoru 

(1957). O rok později byl vyroben první implantovatelný kardiostimulátor. Společnost 

se v dalších letech rozrostla do Amsterdamu, Canady a Číny. Společnost rozšířila své 

klíčové technologie o dodávku léčiv a biologických látek a diagnostiku a dálkové 

monitorování. Po odkoupení lídra na trhu s cukrovkou MiniMed, tým biomedicínských 

inženýrů vyvinul kontinuální monitor glukózy. Mezi novinky v poslední době patří 

nejmenší kardiostimulátor, který je implantován přímo do srdce (Obrázek 2.2)  

a kardiostimulátory se speciálně navrženou elektronikou, která umožňuje pacientům 

přístup k nejnovější diagnostické zobrazovací technologii i při implantovaném 

kardiostimulátoru [52]. 
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Obrázek 2.2 Nejmenší kardiostimulátor na světě [52] 

St. Jude Medical 

Společnost byla založena v roce 1976 a byla uvedena na trh v roce 1977. Od roku 

2017 firma patří pod společnost Abbott Laboratories. V počátkách svého působení, 

firma vyráběla a zajímala se o vývoj srdečních chlopní. Postupem let, firma odkupovala 

různé společnosti zabývající se kardiovaskulárním systémem. V současné době vyrábí 

implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), kardiostimulátory, elektrofyziologické 

katétry, produkty vaskulárního uzávěru, systémy pro mapování a vizualizaci srdce, 

zobrazovací systémy optické koherentní tomografie, strukturální výrobky na opravu 

srdce a neurostimulační zařízení. St. Jude Medical také provozuje šest technologických 

center v Belgii, Číně, Japonsku, Texasu, Minnesote a Kalifornii.  Tato centra nabízejí 

školení lékařům a umožňují jim simulovat postupy pacientů pomocí zařízení a 

technologií St. Jude Medical. [53] 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbott_Laboratories
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3 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je pro oblast zdravotnické techniky v kardiologii zhodnotit 

stav technologie, trendy a vývoj v této oblasti za pomoci patentové rešerše a rešerše 

jiných odborných publikací týkajících se vývoje v oblasti kardiologie.  

Dílčími cíly pro splnění hlavního cíle je pro vybrané technologie v kardiologii 

(biologický kardiostimulátor a bezolovnaté kardiostimulátor) analyzovat patenty a 

k nim určit příslušnou úroveň technologické připravenosti, která by mohla být využita 

pro určení predikce těchto technologií (v jaké fázi životního cyklu se nacházejí) 

Předpoklady práce: 

 Úroveň TRL nám umožní určit fázi životního cyklu technologie. 

 Fáze životního cyklu technologie nám umožní určit technologie 

s potenciálem brzkého uplatnění na trhu. 

 Tyto informace mohou pomoci lépe investovat do technologií s potenciálem 

brzkého uvedení na trh. 
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4 Metody 

V této kapitole jsou popsány metody použité pro splnění cílů práce. Jako první je 

popsáno nastavení patentové rešerše pro získání patentů, které byly dále analyzovány.  

Dále je popsána bibliometrická metoda pro zhodnocení technologické zralosti, díky 

které se dále hodnotila technologická připravenost vyhledaných patentů a technologií 

obecně. 

4.1 Patentová rešerše 

Pro hledání patentů byla vybrána patentová rešeršní databáze vytvořená Evropským 

patentovým úřadem  Espacenet. Kardiostimulátor patří podle MPT do skupiny  

A - lidské potřeby a ještě přesněji do podskupiny A61- lékařství nebo zvěrolékařství. 

V databázi Espacenet bylo zadáno klíčové slovo Pacemaker, v pokročilém 

vyhledávání, bylo zaškrtnuto, že klíčové slovo Pacemaker bude obsaženo pouze v názvu 

a ve filtrech byly zaškrtnuty dvě hlavní skupiny IPC (International Patent Classification) 

A61N1 a A61M1. Skupina A61M1 je definována jako: Sací nebo čerpací zařízení pro 

lékařské účely, zařízení na odvádění, k ošetřování nebo k přenášení tělních tekutin a 

odtokové systémy a skupina A61N1je definována jako: Elektroléčba a jejich obvody 

[54]. 

V  databázi nebylo zohledněno časové omezení a byly hledány patenty od výrobců 

Medtronic, Biotronik a St. Jude Medical. Tito výrobci byli vybráni z důvodů jejich 

působení na trhu, jedná se o jedny z nejvýznamnějších výrobců, dalším důvodem bylo 

používání jejich produktů na českém a slovenském trhu a v neposlední řadě z hlediska 

možnosti zpracování diplomové práce, kdy v případě většího množství výrobců by se 

jednalo o velké množství dat, které by nebylo možné kvalitně zpracovat. 

U vyhledaných patentů bylo zapotřebí vyloučit patenty týkajících se např. 

samotného příslušenství, jako jsou elektrody pro kardiostumulátory, obaly a také 

metody zavádění kardiostimulátorů. 

Stejně jako u studie Shuai Xu a kol [55], byly v práci na základě rešerše patentů 

identifikovány následující parametry: 

 datum udělení patentu, 

 informace o žadateli/vynálezci patentu, 
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o neziskové organizace, 

o soukromé společnosti, 

o veřejné společnosti (veřejné instituce), 

o jednotlivci, 

 počet citací patentu, 

 a další informace získané z rešerše. 

Na základě vyhledaných patentů byla vytvořena časová osa, která mapuje vývoj 

v oblasti kardiostimulátorů a prezentuje hlavní milníky v této oblasti. Pro potřeby 

tvorby časové osy byly k informacím z patentové rešerše hledány informace ve studiích 

zaměřených na hodnocení inovací a podaných patentů v oblasti kardiostimulátorů.  

Informace získané z patentové rešerše a dalších informačních zdrojů byly následně 

využity v regresivní analýze pro určení úrovně technologické připravenosti TRL 

(Technology readiness level) dané technologie. Určení připravenosti technologie nám 

může pomoci s predikcí, v jaké fázi životního cyklu se technologie nachází a zda je  

u technologie předpoklad brzkého uvedení na trh. 

Zvláštní rešerše byla věnována dvěma identifikovaným inovativním technologiím 

v oblasti patentů u kardiostimulátorů, a to biologickým kardiostimulátorům a 

bezolovnatým kardiostimulátorům. 

4.2 Úroveň technologické připravenosti 

V 70. letech 20. století americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) [7] 

vytvořil měřítko úrovně technologické připravenosti (TRL), jedná se o stupnici 

hodnotící technologickou vyspělost prokázáním technických schopností [8]. TRL je 

nejuznávanějším přístupem ke stanovení technologické vyspělosti [9]. Celosvětového 

uznání se mu dostalo v 90. letech, kdy byl vydán oficiální devítiúrovňový TRL [10], 

jako nástroj pro hodnocení technologické vyspělosti na standardizované numerické 

stupnici. Federální organizace USA a řada soukromých společností jej přijaly jako 

nástroj pravidelného plánování a hodnocení technologií [11]. 

Pro odhad TRL existují kvantitativní a kvalitativní metody. K odhadu 

technologické vyspělosti se obvykle přistupuje pomocí metod založených na expertech 

[56] jako je Delphi nebo brainstorming [57]. Tyto metody jsou obvykle považovány za 

nedostatečné pro jejich špatnou opakovatelnost, spolehlivost a objektivitu [56], protože 
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při hodnocení existuje riziko osobní zaujatosti hodnotitelů. Tento přístup navíc nemůže 

zaručit účinnost provedení analýzy, protože kontaktování a shromažďování odborníků 

může být nákladné a časově náročné [58]. 

Proto v diplomové práci byly, místo kvantitativních metod, využity dvě kvalitativní 

metody, které jsou popsány v následujících podkapitolách.  

4.2.1 Medián doby citací 

Na základě studie Kavala a kol. [59, 58] byl spočítán medián citace, který 

umožňuje odhadnutí zralosti technologie. Medián byl počítán pro analyzované patenty 

z patentové rešerše a pro vybrané inovativní technologie, biologický kardiostimulátor a 

bezolovnatý kardiostimulátor. Medián citace byl spočítán pro každý nalezený patent, 

kdy byl počítán rozdíl let mezi datem podání přihlášky daného patentu a daty 

uváděných v citacích patentu a následně byl spočítán medián citace pro každý rok, do 

kterých byly patenty roztříděny. 

4.3 Bibliometrická metoda pro hodnocení technologické 
zralosti (BIMATEP) 

Jedná se o statistickou analýzu publikací pro odhad úrovně technologické 

připravenosti  (TRL) v každé fázi životního cyklu technologie (TLC - technology live 

cycle). Přiřazení TRL z fází technologického životního cyklu (TLC) získaných 

prostřednictvím publikací zobrazuje Tabulka 4.1. 
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Tabulka 4.1 Přiřazení TRL z fází technologického životního cyklu (TLC) získaných 

prostřednictvím publikací [58] 

TLC fáze Bibliometrické zdroje Databáze TRL 

Rozvoj  

- - 

1 

2 

Vědecké práce Science Citation Index ™ 3 

Technické články EiCompendex ™ / INSPEC ™ / MEDLINE ™ 

4 

5 

Růst Patenty PATENTSCOPE ™ / USPTO / Espacenet / Patseer ™ 

6 

7 

Zralost Zpravodajství  Factiva ™ 

8 

9 

 

V diplomové práci byla analyzována bibliometrická data pro patenty a odborné 

články, postup je uveden v popisu jednotlivých kroků této metody.  

Publikace techniky a vědy mají tendenci samo šíření [60] a většina výzkumů udává, 

že šíření technologických inovací se vyvíjí logistickým růstem (křivka ve tvaru S) [61]. 

Logistický růst začíná pomalu a postupně se zrychluje, až dojde do inflexního bodu, kde 

začíná zpomalovat, až nakonec dosáhne stagnace. 

Na základě těchto informací můžeme tuto skutečnost matematicky popsat pomocí 

rovnice (4.1): 

       
 

           
 (4.1) 

r (t) = únosnost 

k = horní mez růstu  

a = počáteční stupeň  

b= rychlost difúze 

Vzhledem k tomu, že analyzované údaje byly při zpracování upraveny na stupnici 

od 0 do 1 (viz popsané kroky metody), konstanta k je fixní s hodnotou 1 a veličiny a a b 

mají počáteční hodnotu pro použitou regresní metodu 0,5.  
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Navrhovaný přístup k odhadu dosažení každé fáze TRL zahrnoval přizpůsobení 

publikací technologií logistickému chování odborných článků a patentů. Jako odhad 

dobré shody byla použita standardní chyba regrese (S). 

Metoda BIMATEP zahrnuje několik následujících kroků. 

1. Výběr technologie: 

 Výběr terminologie: 

pro diplomovou práci, byla zvolena technologie kardiostimulátor. 

 Výběr databáze: 

pro diplomovou práci byla zvolena patentová rešeršní databáze 

Espacenet a bibliografická databáze biologických věd a biomedicínských 

informací Medline. 

2. Vyhledávací dotaz: 

 Návrh vyhledávacího dotazu: 

Vyhledávacím dotazem bylo slovo kardiostimulátor (Pacemaker), 

biologický kardiostimulátor (Biological Pacemaker) a bezolovnatý 

kardiostimulátor (Leadless Pacemaker); 

pro získání nejdůležitějších záznamů o technologii, bylo nutné hledat 

vyhledávací dotaz pouze v poli 
1
„Název“. 

3. Získání výsledků: 

 Období výsledků: 

období výsledků musí být konzistentní a zvoleným obdobím byly roky. 

 Relevance výsledků: 

v tomto kroku bylo zapotřebí odstranit duplikace výsledků. 

4. Hodnocení vyspělosti technologie: 

 Sestavení tabulky hodnocení vyspělosti technologie:  

pro každou databázi a vyhledávaný dotaz byla sestavena tabulka 

hodnocení vyspělosti technologie, její názornou ukázku zobrazuje 

Tabulka 4.2. 

 

 

                                                 
1
 Stejné nastavení vyhledávání bylo použito autory článku A bibliometric method for assessing 

technological maturity [58]. 
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Tabulka 4.2 Hodnocení vyspělosti technologie 

Rok Rok - 1 Počet výsledků Normalizované výsledky 

1 0 5 5/5 

2 1 0 0/5 

3 2 4 4/5 

 

 Kontrola splnění počátečních podmínek: 

musí být splněny podmínky uvedené v části „Výběr technologie “ a v 

části „ Vyhledávací dotaz“ a pro zobrazení logistického růstu jsou 

podmínkou záznamy minimálně ze 4 let. 

 Aplikace nelineární regrese:  

na základě studie A bibliometric method for assessing technological 

maturity [58] byla aplikována Levenberg - Marquardtova nelineární 

regrese pro nalezení hodnoty RSE (Residual standard error). Tento 

algoritmus by měl být vykonán statistickým softwarem, pro diplomovou 

práci bylo využito Rstudio s balíčkem „minpack“. 

5. Přiřazení TRL k výsledkům: 

 Přiřazení TRL z hodnoty RSE zobrazuje  

 Obrázek 4.1. 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Přiřazení TRL z hodnoty RSE [58] 
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5 Výsledky 

V této kapitole jsou popsány výsledky z patentové rešerše, kde je uveden počet 

nalezených patentů, vyhledané inovativní technologie, milníky kardiostimulace, dále 

výsledky z hodnocení technologické připravenosti pro analyzované patenty z patentové 

rešerše a také pro inovativní technologie, jako je biologický kardiostimulátor a 

bezolovnatý kardiostimulátor. Pro naplnění stanovených cílů se postupovalo dle metod 

uvedených v kapitole metody. 

5.1 Patentová rešerše 

Počet nalezených patentů v patentové rešeršní databázi Espacenet vybraných firem 

zobrazuje Tabulka 5.1. Jak je uvedeno v kapitole metody, tak byly do zpracování 

zařazeny jen výsledky splňující nastavená kritéria patentové rešerše. 

Tabulka 5.1 Počet patentů od vybraných firem 

Firma Počet patentů 

Biotronik 130 

Medtronic 229 

St. Jude Medical 19 

Celkem 378 

 

V Tabulka 5.2 jsou prezentovány informace o vynálezci a k němu nalezený počet 

patentů, kdy největší zastoupení jako původci patentu mají spoluvynálezci (několik 

původců patentu), poté jednotlivec a v případě 5 patentů, kdy nebylo možné toto 

rozdělení určit, byly zařazeny pod firmy, pod kterými jsou přihlášeny u patentového 

úřadu.  

Tabulka 5.2  Informace o vynálezci 

Vynálezce Počet patentů 

Jenotlivec 142 

Spoluvynálezci 231 

Medtronic (corporation) 3 

Biotronik (public limited company) 2 
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V Tabulka 5.3 je zobrazen průměrný počet citací jinými patenty, kdy v případě 

firmy Medtronic je viděn nevětší počet, což může znamenat vysokou povědomost této 

firmy a velké množství patentů, které mohou být v praxi plně využívány. Při analýze 

citování jinými patenty bylo také nalezeno, že firmy často citují již své přihlášené 

patenty a méně citují patenty od jiných společností, vynálezců. 

Tabulka 5.3 Průměrný počet citací jinými patenty 

Firma Průměrný počet citací 

Biotronik 11,43 

Medtronic 43,88 

St. Jude Medical 19,21 

Všechny patenty 31,52 

 

Deset nejvíce citovaných patentů firmy Biotronik zobrazuje Tabulka 5.4, kde je 

možné si všimnout patentu na bezolovnatý kardiostimulátor, jedná se o inovativní 

technologii, která byla představena v posledních letech a v rámci diplomové práce je 

právě tato technologie dále zkoumána z hlediska úrovně technologické připravenosti. 

Co se týče firmy Medtronic, 10 nejvíce citovaných patentů zobrazuje Tabulka 5.5, kde 

můžeme vidět, již zavedené a využívané technologie, jako dvoukomorový 

kardiostimulátor regulující rychlost s automatickým přepínáním a kardiostimulátor 

snímající kyslík. V této tabulce je také možné vidět, že nejcitovanější patenty jsou 

v období 90. let minulého století, kdy u této firmy je zaznamenán i největší počet 

podaných patentů. V případě firmy St. Jude Medical zobrazuje 10 nejvíce citovaných 

patentů Tabulka 5.6, kde opět můžeme vidět, již zavedené a využívané technologie, 

jako kardiostimulátory regulující rychlost a kardiostimulátory detekující rušení jiných 

signálů. U této firmy je největší citovanost na přelomu století, kdy je u této firmy 

zaznamenán největší počet patentů na kardiostimulátory. 
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Tabulka 5.4 Deset nejvíce citovaných patentů firmy Biotronik 

 
Název Vynálezce Přihlašovatel 

Datum udělení 

patentu 

Informace o 

vynálezci 
Počet citací 

1 

Electromedical implant, especially 

pacemaker, has telemetry device 

transmitter containing oscillator 

with first transistor and resonator, 

buffer stage, antenna driver with 

second transistor 

Beetz Klemens [DE], Kraus Michael [DE]  

Lang Bernhard [DE], Lang Martin [DE]  

Nagelschmidt Axel [DE], Neudecker 

Johannes [DE], Potschadtke Jens [DE] 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG  
2000-12-28 spoluvynálezci 126 

2 Pacemaker 
Lewalter Thorsten Dr [DE], Neumann 

Andreas [DE], Philipp Jens Dr [DE] 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 

2006-10-25  

2007-09-12 
spoluvynálezci 117 

3 Leadless pacemaker 
Lynch Andrew [US], Suwito Wantjinarjo 

[US] 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 

2014-10-09  

2016-06-07 
spoluvynálezci 69 

4 Cardiac pacemaker Nigam Indra B [US] 
BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG  

2000-07-05  

2001-04-04  

2006-08-02 

jednotlivec 59 

5 Heart pacemaker electrode 
Deiitaa Ee Kaaru  

Sukotsuto Bii Shiyankusu 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 
1980-04-22 spoluvynálezci 46 

6 Rate adaptive pacemaker Lang Martin Dr [DE] 
BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 

1997-09-10  

1998-11-25  

2004-07-07 

jednotlivec 44 

8 Cardiac pacemaker Schaldach Max [DE] 
BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 
1994-09-27 jednotlivec 43 

9 
Implant, e.g. heart pacemaker, for 

mounting in human tissue 

Benz Hans-Thomas [DE]  

Fischer Gerhard Dr [DE] 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 
1997-12-18 spoluvynálezci 42 

10 

Releasable electrical connecting 

means for the electrode terminal of 

an implantable artificial cardiac 

pacemaker 

Richter Gerolf  

Shanks Scott B 

BIOTRONIK MESS 

& THERAPIEG 
1978-08-08 spoluvynálezci 37 
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 Tabulka 5.5 Deset nejvíce citovaných patentů firmy Medtronic 

 
Název Vynálezce Přihlašovatel 

Datum udělení 

patentu 

Informace o 

vynálezci 
Počet citací 

1 

Implantable electrical nerve 

stimulator/pacemaker with ischemia 

detector for decreasing cardiac 

workload. 

Bourgeois Ivan [BE], Obel Israel [ZA] 
MEDTRONIC INC 

[US] 

1993-03-10  

1997-12-29 
spoluvynálezci 628 

2 Pacemaker telemetry system 
Busacker James W [US] , Hochban 

Robert A [US], Ryan Terrence G [US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 

1995-01-05  

2001-04-24 
spoluvynálezci 266 

3 

Dual chamber rate responsive 

pacemaker with automatic mode 

switching. 

Olson Walter H [US] 
MEDTRONIC INC 

[US] 

1993-09-15  

1997-05-02 
jednotlivec 232 

4 
Multi-mode adaptable implantable 

pacemaker 
Duggan Stephen R [US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 
1994-06-07 jednotlivec 215 

5 
Method and apparatus for optimizing 

pacemaker av delay 

Bennett Tommy D [US], Kieval Robert S 

[US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 

1999-03-24  

2003-09-17 
spoluvynálezci 195 

6 
Rate responsive pacemaker and 

methods for optimizing its operation 

Bennett Tommy D [US], Nichols Lucy M 

[US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 
1992-10-27 spoluvynálezci 177 

7 

Rate scanning demand pacemaker 

and method for treatment of 

tachycardia. 

Berkovits Barouh V, Combs Williams J  

Waxman Menashe B 

MEDTRONIC INC 

[US] 

1985-11-13  

1989-11-15 
spoluvynálezci 175 

8 

Rate responsive cardiac pacemaker 

and method for work-modulating 

pacing rate deceleration 

Bennett Tommy D [US], Combs William 

J [US], Riff Kenneth M [US], Shel Ton 

Michael B [US],Tollinger Michael R [US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 
1994-05-17 spoluvynálezci 172 

9 

Remotely enabled pacemaker and 

implantable subcutaneous 

cardioverter/defibrillator system 

Combs William J [US], Ghanem Raja N 

[US], Hettrick Douglas A [US], 

Markowitz H Toby [US], Sheldon Todd J 

[US], Thompson David L [US], Wanasek 

Kevin A [US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 

2008-04-02  

2012-12-19 
spoluvynálezci 153 

10 Oxygen sensing pacemaker. 
Brumwell Dennis A [US]  

Moore Alan A [US] 

MEDTRONIC INC 

[US] 

1989-01-18  

1990-05-16  

1994-03-16 

spoluvynálezci 152 
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Tabulka 5.6 Deset nejvíce citovaných patentů firmy St. Jude Medical 

 
Název Vynálezce Přihlašovatel 

Datum udělení 

patentu 

Informace o 

vynálezci 
Počet citací 

1 
Pacemaker with improved detection 

of electrical signals 
Hauptmann Werner Dipl-ing [DE] 

PACESETTER AB [SE]  

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

1996-06-19  

1998-01-21  

2002-04-10 

jednotlivec 60 

2 Interference detecting pacemaker Vock Josef [SE] 

PACESETTER AB [SE] 

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

1999-07-28  

1999-08-04  

2004-04-28 

jednotlivec 56 

3 
Compliance and patient status 

monitoring apparatus. 
Hedberg Sven-Erik [SE] 

PACESETTER AB [SE]  

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

1995-05-17  

2003-01-02 
jednotlivec 42 

4 
A cardiac monitoring device and a 

rate responsive pacemaker system 
Hemmingsson Tryggve [SE] 

PACESETTER AB [SE]  

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

2000-05-17  

2004-07-28 
spoluvynálezci 32 

5 Rate responsive pacemaker Andersson Jonas [SE] 

PACESETTER AB [SE]  

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

1997-09-24  

2003-08-06 
jednotlivec 27 

6 
Pacemaker housing with lead 

connection assembly 
Brand Paul [SE], Hill Rolf [SE] 

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 
2005-08-23 spoluvynálezci 25 

7 
Manufacturing process in connection 

with pacers connectors 
Dahlberg Kenneth [SE] 

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

2003-03-13  

2006-06-06 
jednotlivec 23 

8 Pacemaker 
Holmstroem Nils [SE], Noren Kjell 

[SE] 

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

2003-04-23  

2004-03-03 
spoluvynálezci 16 

9 A rate adaptive pacemaker 
Kink Andres [EE], Min Mart [EE], 

Parve Toomas [EE] 

ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

2002-01-09  

2004-08-11 
spoluvynálezci 14 

10 Cardiac pacemaker Heinze Roland [DE], Stangl Karl [DE] 
ST JUDE MEDICAL 

[SE] 

2001-10-10  

2004-11-17 
spoluvynálezci 14 
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Na základě výsledků patentové rešerše a analýzy publikací věnující se vývoji kardiostimulátorů byly určeny milníky v oblasti 

kardiostimulace, které zobrazuje Obrázek 5.1. Díky analyzovaným informacím byly určeny inovativní technologie v oblasti kardiostimulace: 

 bezolovnatý kardiostimulátor, 

 biologický kardiostimulátor, 

 minimalizace stimulačních elektrod, 

 zařízení s detekcí srdeční aktivity, 

 vzdálené monitorování. 

Na základě těchto informací byla poté v praktické části práce analyzována úroveň technologické připravenosti u biologických 

kardiostimulátorů a bezolovnatých kardiostimulátorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.1 Milníky v oblasti technologií kardiostimulace
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5.2 Úroveň technologické připravenosti 

V této části kapitoly výsledků byl nejdříve určen medián citace pro všechny 

analyzované patenty získané z rešerše literatury, pro získání informací o trendu 

citovanosti patentů a rychlosti pokroku v této oblasti. Poté jsou v této části práce 

prezentovány výsledky pro oblast biologických kardiostimulátorů a bezolovnatých 

kardiostimulátorů, pro které byla mimo medián citovanosti určena i úroveň TRL na 

základě metody BIMATEP.  

Medián citace u nalezených patentů v patentové rešeršní databázi Espacenet 

v období od roku 1965 až do roku 2019 zobrazuje Tabulka 5.7 a Obrázek 5.2. 

Tabulka 5.7 Medián citace u nalezených patentů v databázi Espacenet 

Rok Medián citace Rok Medián citace Rok Medián citace Rok Medián citace 

1965 3,0 1979 10,0 1993 7,5 2007 4,0 

1966 0,0 1980 8,0 1994 5,0 2008 2,5 

1967 0,0 1981 7,0 1995 6,0 2009 2,0 

1968 6,5 1982 8,0 1996 5,0 2010 1,5 

1969 9,0 1983 6,0 1997 4,0 2011 2,0 

1970 8,0 1984 7,0 1998 4,0 2012 5,0 

1971 7,0 1985 7,0 1999 4,0 2013 4,0 

1972 0,0 1986 6,0 2000 4,0 2014 2,0 

1973 0,0 1987 5,0 2001 4,5 2015 0,0 

1974 7,0 1988 9,0 2002 4,0 2016 4,0 

1975 6,0 1989 6,0 2003 5,0 2017 5,0 

1976 8,5 1990 5,0 2004 3,0 2018 3,0 

1977 10,0 1991 6,0 2005 3,0 2019 2,0 

1978 9,0 1992 6,0 2006 3,0 
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Obrázek 5.2 Medián citace u nalezených patentů v databázi Espacenet 

Z dat tabulky a obrázku můžeme vyčíst, že je v oblasti kardiostimulátorů viditelný 

pokles mediánu citace. To může být způsobeno rychlým vývojem v oblasti 

kardiostimulátorů, kde je vysoká míra inovací a vývoj jde pořád dopředu. Můžeme 

vidět, že se medián doby citovanosti v posledním desetiletí pohybuje na úrovni 2 až 4 

let, oproti době 8 až 6 let na počátcích v 60 až 80 letech. 

5.2.1 Úroveň technologické připravenosti – biologické 

kardiostimulátory 

Medián citace u biologického kardiostimulátoru v období od roku 2002 až do roku 

2018 zobrazuje Tabulka 5.8 a Obrázek 5.3. 

Tabulka 5.8 Medián citace u biologického kardiostimulátoru 

Rok Medián citace Rok Medián citace 

2002 6,5 2011 9,0 

2003 4,0 2012 0,0 

2004 0,0 2013 9,0 

2005 0,0 2014 10,0 

2006 8,0 2015 0,0 

2007 7,0 2016 11,5 

2008 6,0 2017 0,0 

2009 5,0 2018 8,0 

2010 7,0   
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Obrázek 5.3 Medián citace u biologického kardiostimulátoru 

V případě biologického kardiostimulátoru je medián citace dle tabulky a grafu 

vyjma roků, kdy nebyly patenty nalezeny nejnižší v roce 2009, tento rok, neboli 7 let od 

prvního zaznamenaného patentu na biologický kardiostimulátor znamená možné 

ustálení technologie, před dalším rozvojem, který je možné v grafu vidět. 

Počet článků na biologický kardiostimulátor v daném roce, od roku 1964 až do 

roku 2021 nalezených v databázi Medline zobrazuje Tabulka 5.9.  
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Tabulka 5.9 Počet článků na biologický kardiostimulátor v databázi Medline 

 

 

Z tabulky je možné vidět, že ačkoliv se záznamy ve vědecké literatuře objevují již 

od počátků kardiostimulace v 60 letech, tak větší počet citací spolu se stálejšími počty 

citací (neobjevují se roky bez nalezené citace) se začíná objevovat až v roce 2002. To 

může mít souvislost s rozvojem podávaných patentů týkajících se této technologie, 

který započal právě v roce 2002.  

Na základě analyzovaných dat v tabulce a dle postupu uvedeného v kapitole 

metody byly spočítány hodnoty RSE, které byly dále použity pro určení TRL. 

Počet analyzovaných let a hodnotu RSE pro nalezené záznamy na biologické 

kardiostimulátory zobrazuje Tabulka 5.10 a Obrázek 5.4 

 

 

 

 

Rok Počet článků Rok Počet článků Rok Počet článků 

1964 1 1984 0 2004 4 

1965 0 1985 2 2005 5 

1966 1 1986 1 2006 8 

1967 2 1987 0 2007 8 

1968 3 1988 2 2008 7 

1969 0 1989 1 2009 5 

1970 1 1990 0 2010 3 

1971 0 1991 0 2011 0 

1972 1 1992 0 2012 4 

1973 1 1993 1 2013 1 

1974 0 1994 0 2014 4 

1975 0 1995 0 2015 5 

1976 0 1996 0 2016 3 

1977 1 1997 0 2017 3 

1978 2 1998 0 2018 5 

1979 0 1999 0 2019 6 

1980 0 2000 0 2020 3 

1981 0 2001 0 2021 3 

1982 1 2002 2   

1983 0 2003 2   
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Tabulka 5.10 Počet analyzovaných let a hodnota RSE u nalezených záznamů na biologické 

kardiostimulátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.4 Počet porovnávaných let a hodnotu RSE u nalezených článků na biologické 

kardiostimulátory 

Počet let RSE Počet let RSE Počet let RSE 

4 0,3536 23 0,2903 42 0,2321 

5 0,1950 24 0,2853 43 0,1360 

6 0,4250 25 0,2979 44 0,1398 

7 0,3867 26 0,2928 45 0,1393 

8 0,3831 27 0,2896 46 0,1428 

9 0,3551 28 0,2860 47 0,1618 

10 0,3324 29 0,2821 48 0,2063 

11 0,3244 30 0,2793 49 0,2073 

12 0,3132 31 0,2757 50 0,2193 

13 0,3016 32 0,2720 51 0,2175 

14 0,2947 33 0,2684 52 0,2154 

15 0,3141 34 0,2648 53 0,2160 

16 0,3072 35 0,2612 54 0,2162 

17 0,2994 36 0,2577 55 0,2141 

18 0,2916 37 0,2543 56 0,2127 

19 0,2876 38 0,2510 57 0,2139 

20 0,2808 39 0,2660 58 0,2147 

21 0,2743 40 0,2779   

22 0,2946 41 0,2483   



 

50 

 

Na Obrázek 5.5 a Obrázek 5.6 je znázorněn logistický růst u článků na biologický 

kardiostimulátor, kdy došlo ke změně z TRL 2–3 na TRL 4–5. Změna dle nastavené 

metodiky nastala při poklesu hodnoty RSE na hodnoty RSE < 0,18. Tato změna nastala 

po 43 letech od prvního analyzovaného záznamu na biologický kardiostimulátor. 

 

Obrázek 5.5 Logistický růst při porovnávání 43 let (A), 44 let (B), 45 let (C) až 46 let (D) 
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Obrázek 5.6 Logistický růst při porovnávání 47 let (A) a při porovnávání 48 let (B) 

Na základě analyzovaných dat v tabulce a dle postupu uvedeného v kapitole 

metody byly spočítány hodnoty RSE i pro patentové záznamy, které byly dále použity 

pro určení TRL. Počet patentů v daném roce, od roku 2002 do roku 2018 u biologického 

kardiostimulátoru zobrazuje Tabulka 5.11. 

Tabulka 5.11 Počet patentů v daném roce u biologického kardiostimulátoru 

Rok Počet patentů Rok Počet patentů 

2002 1 2011 1 

2003 1 2012 0 

2004 0 2013 2 

2005 0 2014 1 

2006 4 2015 0 

2007 4 2016 5 

2008 3 2017 1 

2009 2 2018 3 

2010 3 
 

 

 

Počet porovnávaných let a hodnotu RSE u patentů na biologické kardiostimulátory 

zobrazuje Tabulka 5.12 a Obrázek 5.7. 
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Tabulka 5.12 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na biologické kardiostimulátory 

Počet let RSE Počet let RSE 

4 0,006561 11 0,406300 

5 0,213700 12 0,385500 

6 0,185400 13 0,374500 

7 0,198200 14 0,376700 

8 0,273300 15 0,339400 

9 0,325500 16 0,332400 

10 0,369800   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.7 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na biologické 

kardiostimulátory 

Na Obrázek 5.8 je znázorněn logistický růst u patentů na biologický kardiostimulátor, 

kdy došlo ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7. Změna nastala při poklesu hodnoty RSE 

na hodnoty RSE < 0,21. Tato změna nastala po 6 letech od prvního patentování na 

biologický kardiostimulátor.  

 

 

 

 

 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.8 Logistický růst při porovnávání 6 let (A), 7 let (B) a 8 let (C) 
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V případě analyzovaných záznamů v databázi Medline, dospěla technologie 

k přesunu z TRL 2–3 na TRL 4–5 po 43 letech od prvního analyzovaného záznamu. 

Z tabulky o počtech záznamů se jedná o rok 2006. Tento přesun znamená, že se 

technologie z oblasti rozvoje přesouvá do oblasti růstu.  V případě nalezených patentů 

ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7 došlo po 6 letech od prvního zaznamenaného patentu. 

Z tabulky o počtech patentů se jedná o rok 2007. Tento přesun znamená, že se 

technologie z oblasti růstu přesouvá do oblasti zralosti.  Když tyto hodnoty porovnáme 

s mediánem citace u biologického kardiostimulátoru, najdeme jisté propojení. Medián 

citace byl nejnižší v roce 2009 a to tedy 7 let od prvního zaznamenaného patentu. Mezi 

nejnižším mediánem citace a přechodu z TRL 4–5 na TRL 6–7 je pouze jeden rok. U 

této technologie by byla použitelná pouze metoda určení nejnižšího mediánu pro 

prokázání ustálení technologie, oproti BIMATEP se jedná o jednoduchou a rychlou 

metodu, ale zase nám neindikuje úroveň TRL.  

5.2.2 Úroveň technologické připravenosti – bezolovnatý 

kardiostimulátor 

Medián citace bezolovnatého kardiostimulátoru v období od roku 1990 do roku 

2020 zobrazuje Tabulka 5.13 a Obrázek 5.9. 

Tabulka 5.13 Medián citace bezolovnatého kardiostimulátoru 

Rok Medián citace Rok Medián citace Rok Medián citace 

1990 13,0 2001 2,0 2012 6,0 

1991 11,0 2002 0,0 2013 7,0 

1992 0,0 2003 5,0 2014 8,0 

1993 0,0 2004 7,0 2015 8,2 

1994 0,0 2005 7,0 2016 8,0 

1995 0,0 2006 8,0 2017 7,5 

1996 0,0 2007 5,5 2018 9,0 

1997 0,0 2008 5,0 2019 10,5 

1998 6,0 2009 7,0 2020 0,0 

1999 0,0 2010 7,0   

2000 5,0 2011 9,0   
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Obrázek 5.9 Medián citace u bezolovnatého kardiostimulátoru 

V případě bezolovnatého kardiostimulátoru je medián citace dle tabulky a grafu 

poprvé zaznamenám na nejnižší úrovni, vyjma roků, kdy nebyly patenty nalezeny 

v roce 2001, tento rok neboli 11 let od první zaznamenaného patentu na bezolovnatý 

kardiostimulátor znamená možné ustálení technologie. V dalších letech můžeme vidět 

postupné zvyšování mediánu citace. 

Počet článků na bezolovnatý kardiostimulátor v daném roce, od roku 1999 (první 

nalezený záznam) do roku 2021 nalezených v databázi Medline zobrazuje Tabulka 5.14. 

Tabulka 5.14 Počet článků na bezolovnatý kardiostimulátor v daném roce v databázi Medline 

 

V tabulce můžeme vidět, že přestože byl první záznam v roce 1999, tak k většímu 

rozvoji dochází až po roce 2014. Což je v souladu s informacemi prezentovanými na 

časové ose vývoje technologie kardiostimulátorů. Na základě analyzovaných dat 

v tabulce a dle postupu uvedeného v kapitole metody byly spočítány hodnoty RSE, 

které byly dále použity pro určení TRL. 

Rok Počet článků Rok Počet článků Rok Počet článků 

1999 1 2007 0 2015 15 

2000 0 2008 0 2016 37 

2001 0 2009 1 2017 42 

2002 0 2010 0 2018 71 

2003 0 2011 0 2019 64 

2004 0 2012 0 2020 83 

2005 0 2013 0 2021 31 

2006 0 2014 2   

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

M
ed

iá
n

 c
it

a
ce

 

Rok 

Medián citace - bezolovnatý kardiostimulátor 



 

56 

 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

0 5 10 15 20 25 

H
o

d
n

o
ta

 R
S

E
 

Počet let 

RSE - články bezolovantý kardiostimulátor  

Počet analyzovaných let a hodnotu RSE u nalezených záznamů na bezolovnaté 

kardiostimulátory zobrazuje Tabulka 5.15 a Obrázek 5.10. 

 

Tabulka 5.15 Počet analyzovaných let a hodnota RSE u nalezených záznamů na bezolovnaté 

kardiostimulátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.10 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u nalezených článků na biologické 

kardiostimulátory 

Při přiřazování TRL k výsledkům RSE nenastala v případě vyhledaných článků na 

bezolovnaté kardiostimulátory změna z TRL 2–3 na TRL 4–5, u žádného hodnoceného 

počtu let nedosáhla hodnota RSE hodnoty RSE < 0,18. Zde je možný nedostatek 

v nastavení rešerše, kdy nebyly nalezeny dle nastavené metodiky záznamy v období let 

2000 až 2008, což mohlo vést ke zkreslení výsledků. Počet patentů v daném roce u 

bezolovnatého kardiostimulátoru zobrazuje Tabulka 5.16. 

 

Počet let RSE Počet let RSE Počet let RSE 

4 - 11 0,3333 18 0,2702 

5 - 12 0,3162 19 0,3349 

6 - 13 0,3015 20 0,3043 

7 - 14 0,2887 21 0,3613 

8 - 15 0,2774 22 0,3751 

9 - 16 0,2988 23 0,3751 

10 0,00000001386 17 0,2611   
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Tabulka 5.16 Počet patentů v daném roce u bezolovnatého kardiostimulátoru 

Rok Počet patentů Rok Počet patentů Rok Počet patentů 

1990 1 2001 4 2012 12 

1991 3 2002 0 2013 35 

1992 1 2003 16 2014 47 

1993 0 2004 13 2015 43 

1994 0 2005 10 2016 52 

1995 0 2006 13 2017 60 

1996 0 2007 15 2018 47 

1997 1 2008 12 2019 45 

1998 1 2009 8 2020 5 

1999 0 2010 15   

2000 4 2011 23   

 

Na základě analyzovaných dat v tabulce a dle postupu uvedeného v kapitole 

metody byly spočítány hodnoty RSE, které byly dále použity pro určení TRL. Počet 

porovnávaných let a hodnotu RSE u patentů na bezolovnaté kardiostimulátory 

zobrazuje Tabulka 5.17 a Obrázek 5.11. 

Tabulka 5.17 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na bezolovnatý 

kardiostimulátor 

 

 

 

 

 

 

 

Počet let RSE Počet let RSE Počet let RSE 

4 0,4467 14 0,1679 24 0,1364 

5 0,3694 15 0,1637 25 0,1254 

6 0,3206 16 0,1806 26 0,1274 

7 0,2981 17 0,1772 27 0,1174 

8 0,3043 18 0,1716 28 0,1012 

9 0,2986 19 0,1749 29 0,1007 

10 0,2793 20 0,2025 30 0,1023 

11 0,3487 21 0,1972 31 0,1758 

12 0,3074 22 0,1569   

13 0,3859 23 0,1652   
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Obrázek 5.11 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na bezolovnaté 

kardiostimulátory 

Na Obrázek 5.12 je znázorněn logistický růst u patentů na bezolovnatý 

kardiostimulátor, kdy došlo ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7. Změna nastala při 

poklesu hodnoty RSE na hodnoty RSE < 0,21. Tato změna nastala po 14 letech od 

prvního patentování bezolovnatého kardiostimulátoru. 
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Obrázek 5.12 Logistický růst při porovnávání 14 let (A), 15 let (B), 16 let (C), 17 let (D), 18 let 

(E) a 19 let (F) 
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V případě analyzovaných záznamů v databázi Medline se u žádného hodnoceného 

počtu let nedosáhlo hodnoty RSE < 0,18 a tudíž dle nastavené metodiky BIMATEP 

nedošlo k přechodu z TRL 2–3 na TRL 4–5. Zde je možný nedostatek v nastavení 

rešerše, kdy nebyly nalezeny dle nastavené metodiky vhodné záznamy v období let 

2000 až 2008, což mohlo vést ke zkreslení výsledků. V případě nalezených patentů 

došlo ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7 po 14 letech od prvního patentování 

bezolovnatého kardiostimulátoru. Z tabulky o počtech patentů se jedná o rok 2003. 

Tento přesun znamená, že se technologie z oblasti růstu přesouvá do oblasti zralosti.  

Když tyto hodnoty porovnáme s mediánem citace u bezolovnatého kardiostimulátoru, 

najdeme taktéž jisté propojení. Medián citace byl nejnižší v roce 2001 a to tedy 12 let 

od prvního zaznamenaného patentu. Mezi nejnižším mediánem citace a přechodu z TRL 

4–5 na TRL 6–7 jsou pouze dva roky. U této technologie by byla použitelná pouze 

metoda určení nejnižšího mediánu pro prokázání ustálení technologie, oproti BIMATEP 

se jedná o jednoduchou a rychlou metodu, ale zase neukáže úroveň TRL. 

5.3 Možné úpravy metody hodnocení technologické 
připravenosti 

V rámci zpracování výsledků a aplikace metody BIMATEP byl vyzkoušen nový 

přístup k odhadu vývoje technologie na základě určení TRL. Tento krok nebyl cílem 

diplomové práce, ale vyplynul z praktického uplatnění metody BIMATEP a nalezení 

některých nedostatků v její aplikaci.  

Návrh změny spočíval v úpravě kroku číslo 4 v procesu aplikace BIMATEP (viz 

kapitola Metody) – Hodnocení vyspělosti technologie. Pro lepší zobrazení logistického 

růstu bylo upraveno sestavení tabulky hodnocení vyspělosti technologie. K počtu 

výsledků bylo navrženo počítat i kumulativní součet počtu patentů a normalizace 

hodnot byla provedena jako poměr kumulativního součtu pro daný rok vydělený 

celkovým počtem patentů za všechny analyzované roky. Upravenou tabulku hodnocení 

vyspělosti technologie zobrazuje Tabulka 5.18.  



 

61 

 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

H
o

d
n

o
ta

 R
S

E
 

Počet let 

RSE Navržený způsob výpočtu 

Tabulka 5.18 Hodnocení vyspělosti technologie 

Rok Rok - 1 Počet výsledků Kumulativní součet Normalizované výsledky 

1 0 5 5 5/celkový počet výsledků 

2 1 0 5+0 5/ celkový počet výsledků 

3 2 4 5+0+4 9/ celkový počet výsledků 

 

V následující Tabulka 5.19 a Obrázek 5.13 můžeme vidět hodnoty vypočtených 

RSE při použití navrhované upravené metodiky. Jak můžeme vidět, v tabulce změna 

pod hodnotu 0,21 nastala po 5 roce. Avšak je pravděpodobné, že pro normalizaci 

kumulovaných hodnot by bylo vhodné nastavit hranice pro RSE na jiné hladině.  

Tabulka 5.19 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na biologické 

kardiostimulátory 

Počet let RSE Počet let RSE 

4 NA 11 0,04129 

5 0,21600 12 0,03751 

6 0,13850 13 0,03952 

7 0,08899 14 0,03800 

8 0,06400 15 0,06404 

9 0,04954 16 0,06481 

10 0,04332   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.13 Počet porovnávaných let a hodnota RSE u patentů na biologické 

kardiostimulátory 

 



 

62 

 

Na obrázku vidíme, že nejnižší hodnota RSE byla po 12 letech od prvního patentu, 

poté hodnota RSE opět stoupala. Kolem 10 roku až k 14 roku nedochází k velkým 

změnám v hodnotách RSE, proto můžeme v tomto případě předpokládat, že po 10 

letech začíná stagnace technologie. Po tomto období se již hodnota RSE výrazně 

nemění a do té doby technologie dosahovala inflexního bodu.  

Na následujících Obrázek 5.14,Obrázek 5.15Obrázek 5.16 aObrázek 5.17 můžete 

vidět, že prezentování výsledků při normalizaci kumulativního součtu nám lépe ukazuje 

logistický růst. V následujících obrázcích vidíme pro patenty na biologické 

kardiostimulátory zobrazení pro 6 let, 10 let, 14 let a celý soubor 17 let. Obrázek vždy 

zobrazuje vyobrazené hodnoty kumulativního součtu (A) a poté proložení křivkou (B). 

 

Obrázek 5.14 Logistický růst při porovnávání 6 let  

A B 
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Obrázek 5.15 Logistický růst při porovnávání 10 let 

 

Obrázek 5.16 Logistický růst při porovnávání 14 let 

A B 

A B 
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Obrázek 5.17 Logistický růst při porovnávání 17 let 

Jak můžeme na obrázcích vidět, tak zobrazení normalizace kumulativním 

způsobem lépe vystihuje logistický růst. Na obrázcích můžeme i graficky dobře 

identifikovat, zda nedochází k novému růstu po zlomu v nějakém roce a tudíž, tak 

můžeme odhalit, zda se nejedná například již o novou inovaci. 

 

 

 

  

A B 
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6 Diskuse  

K odhadu technologické vyspělosti se obvykle přistupuje pomocí metod založených 

na expertech [56] jako je Delphi nebo brainstorming [57]. Tyto metody jsou obvykle 

považovány za nedostatečné pro jejich nedostatečnou opakovatelnost, spolehlivost a 

objektivitu [56], protože při hodnocení existuje riziko osobní zaujatosti 

hodnotitelů. Z těchto důvodů byla vybrána metoda BIMATEP, která pro svou 

bibliometrickou povahu nabízí spolehlivost, objektivitu a opakovatelnost, protože je 

založena na statistickém chování publikovaných záznamů [8]. BIMATEP lze použít k 

posouzení rozsahu zralosti prostřednictvím TRL jakékoli technologie, ke které 

nalezneme publikované záznamy ve vědeckých, technologických a zpravodajských 

databázích [58]. Jack Servers, který je autorem článku The MedTech Patent Landscape 

in Numbers, popisuje, že inovace v MedTech rychle rostou. Vzhledem k nejvyšší míře 

podaných evropských žádostí a rostoucímu celosvětovému příjmu je nepravděpodobné, 

že se trend v dohledné době zpomalí [18]. 

Pro získání patentových informací je možné procházet patentové dokumenty buď 

v papírové formě, nebo mnohem častěji v elektronické, přes věstníky, databáze 

patentových úřadů nebo databázová centra. Patentové informace můžeme také 

dohledávat ve vědeckých časopisech a výzkumných databázích. V rámci diplomové 

práce byla zvolena pro získání patentových informací patentová rešeršní databáze 

Espacenet. V této databázi bylo po všech upravách nalezeno 378 patentů z toho firma 

Biotronik zastupovala 130 patenty, firma Medtronic 229 a St. Jude Medical 19. Může se 

zdát, že u firmy St. Jude Medical byl nalezen  malý počet patentů jeden z důvodu může 

být, že od roku 2017 patří pod společnost Abbott Laboratories, této skutečnosti jsem si 

však byla vědomá a hledala patenty i od této společnosti, dalším možností je větší 

zaměření na implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD) než na kardiostimulátory. 

Další poznatky z patentové rešerše jsou informace o vynálezci, kdy 142 patentů bylo 

vynalezeno jednotlivcem, 231 spoluvynálezci (více původců patentu) a u 5 patentů 

nebylo možná identifikace a proto, byly zařazeny pod firmy, pod kterými jsou 

přihlášeny na patentovém úřadě. I v případě studie Shuai Xu a kol [55] bylo více 

patentů vynalezeno více původci patenty. V případě více vynálezců je jednodušší 

placení udržovacích poplatků. Další informací získanou z patentové rešerše byla 

citovanost patentů a to jak z hlediska citovanosti jinými patenty, či nepatentovými 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbott_Laboratories
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zdroji, tak vlastní citovaností patentu, kde se předpokládá, že čím kratší je medián citace 

v daném roce, tím vyspělejší je technologie a více je patent připraven k uvedení a 

udržení na trhu. Průměrný počet citovaností jinými patenty celkově byl 31,52, u firmy 

Biotronik 11,43, u firmy Medtronic 43,88 a u firmy St. Jude Medical 19,21. U firmy 

Medtronic je viděn nevětší počet, což může znamenat vysokou povědomost této firmy a 

velké množství patentů, které mohou být v praxi plně využívány. Při analýze citování 

jinými patenty bylo také nalezeno, že firmy často citují již své přihlášené patenty a 

méně citují patenty od jiných společností, vynálezců. Na základě výsledků patentové 

rešerše a analýzy publikací věnující se vývoji kardiostimulátorů byly určeny milníky 

v oblasti kardiostimulace. Díky analyzovaným informacím byly určeny inovativní 

technologie v oblasti kardiostimulace: bezolovnatý kardiostimulátor, biologický 

kardiostimulátor, minimalizace stimulačních elektrod, zařízení s detekcí srdeční 

aktivity, vzdálené monitorování. 

V praktické části byla dále řešena úroveň technologické připravenosti za pomocí 

propojení metody BIMATEP a TRL. Tato metoda byla použita u nově zavedených 

technologií, které v poslední době prošli technologickým vývojem, a to u biologického 

kardiostimulátoru a bezolovnatého kardiostimulátoru. Dle poznatků studie Lezama a 

kol. [58] byla provedena Levenberg - Marquardtova nelineární regrese a vypočtena 

hodnota RSE, díky které byly poté k technologiím přiřazovány úrovně TRL. V případě 

analyzovaných záznamů v databázi Medline, dospěla technologie biologický 

kardiostimulátor k přesunu z TRL 2–3 na TRL 4–5 po 43 letech od prvního 

analyzovaného záznamu. Z tabulky o počtech záznamů se jedná o rok 2006. Tento 

přesun znamená, že se technologie z oblasti rozvoje přesouvá do oblasti růstu.  

V případě nalezených patentů na biologický kardiostimulátor ke změně z TRL 4–5 na 

TRL 6–7 došlo po 6 letech od prvního zaznamenaného patentu. Z tabulky o počtech 

patentů  se jedná o rok 2007. Tento přesun znamená, že se technologie z oblasti růstu 

přesouvá do oblasti zralosti. Když tyto hodnoty porovnáme s mediánem citace u 

biologického kardiostimulátoru, najdeme jisté propojení. Medián citace byl nejnižší 

v roce 2009 a to tedy 7 let od prvního zaznamenaného patentu. Mezi nejnižším 

mediánem citace a přechodu z TRL 4–5 na TRL 6–7 je pouze jeden rok. U této 

technologie by byla použitelná pouze metoda určení nejnižšího mediánu pro prokázání 

ustálení technologie, oproti BIMATEP se jedná o jednoduchou a rychlou metodu, ale 

zase neukáže úroveň TRL. V rámci analýzy milníků v oblasti kardiostimulace, byl pro 
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biologický kardiostimulátor stanoven rok 2002. Od toho milníku bylo zapotřebí pro 

ustálení technologie 5–7 let. V případě analyzovaných záznamů na bezolovnatý 

kardiostimulátor v databázi Medline se u žádného hodnoceného počtu let nedosáhlo 

hodnoty RSE < 0,18 a tudíž nedošlo k přechodu z TRL 2–3 na TRL 4–5. Zde je možný 

nedostatek v nastavení rešerše, kdy nebyly nalezeny dle nastavené metodiky záznamy 

v období let 2000 až 2008, což mohlo vést ke zkreslení výsledků. V případě nalezených 

patentů na bezolovnaté kardiostimulátory došlo ke změně z TRL 4–5 na TRL 6–7 po 14 

letech od prvního zaznamenaného patentu. Z tabulky o počtech patentů se jedná o rok 

2003. Tento přesun znamená, že se technologie z oblasti růstu přesouvá do oblasti 

zralosti. Když tyto hodnoty porovnáme s mediánem citace u bezolovnatého 

kardiostimulátoru, najdeme taktéž jisté propojení. Medián citace byl nejnižší v roce 

2001 a to tedy 12 let od prvního zaznamenaného patentu. Mezi nejnižším mediánem 

citace a přechodu z TRL 4–5 na TRL 6–7 jsou pouze dva roky.  

Hodnocení vyspělosti technologie na základě mediánu citace je pro některé autory 

považováno za naivní [62], v případě výše uvedených výsledků je možné tuto metodiku 

nazvat za funkční a opakovatelnou pro každou technologii. 

V rámci zpracování výsledků a aplikace metody BIMATEP byl vyzkoušen ještě 

nový přístup k odhadu vývoje technologie na základě určení TRL. Tento krok vyplynul 

z praktického uplatnění metody BIMATEP a nalezení některých nedostatků v její 

aplikaci. Návrh změny spočíval v úpravě kroku číslo 4 v procesu aplikace BIMATEP 

(viz kapitola Metody) – Hodnocení vyspělosti technologie. Pro lepší zobrazení 

logistického růstu bylo upraveno sestavení tabulky hodnocení vyspělosti technologie. 

K počtu výsledků bylo navrženo počítat i kumulativní součet počtu patentů a 

normalizace hodnot byla provedena jako poměr kumulativního součtu pro daný rok 

vydělený celkovým počtem patentů za všechny analyzované roky. Prezentování 

výsledků při normalizaci kumulativního součtu nám lépe ukazuje logistický růst. Při 

použití této upravené metody se dát obejít problém, kdy jsou některé roky bez záznamu 

patentu nebo publikace. 
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7 Závěr  

Patentové informace nalezené pomocí patentových rešerší mohou sloužit různým 

skupinám. Nejčastěji jsou patentové informace využívány patentovými úřady, které 

díky nim rozhodují o udělení průmyslově právní ochrany. Dále mohou být využívány 

výzkumnými a vývojovými institucemi, individuálními vynálezci, ale i vzdělávacími 

institucemi a studenty vysokých škol. 

Smyslem patentových informací bylo poskytnutí ochrany na vynález, dnes však 

představují i velice důležité výhody v hospodářské soutěži a šíření vědeckých znalostí. 

Patentové rešerše mohou mimo zmiňované také napomoci k predikci vývoje 

zdravotnických technologií. Tato úloha byla zkoumána v diplomové práci, kdy byly 

hodnoceny inovativní technologie v oblasti kardiologie, které byly určeny pomocí 

patentové rešerše a dalších odborných publikací. U těchto technologií byla určena 

úroveň technologické připravenosti a tím zhodnocen další vývoj těchto technologií. 

Metoda BIMATEP nabízí pro svou bibliometrickou povahu spolehlivost, objektivitu a 

opakovatelnost, protože je založena na statistickém chování publikovaných záznamů. 

BIMATEP lze použít k posouzení rozsahu zralosti prostřednictvím TRL jakékoli 

technologie, která publikovala záznamy ve vědeckých, technologických a 

zpravodajských databázích. 

V kapitole metody je uveden postup pro určení úrovně technologické připravenosti 

a tím i možnost určení predikce pro jakoukoli technologii. 
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