
Pozvánka na workshopy pro studenty doktorského studia a začínající vědce do 34 let
na téma 

Podpora studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků při 
přípravě vědecko-výzkumných projektů (národních i mezinárodních)

Pokud se chcete věnovat vědecké kariéře, jednomu tématu se s velkou pravděpodobností nevyhnete – projektům. 

Projekty se určitě stanou nedílnou součástí Vašeho profesního života. Jenže, kde a jak začít?
Cílem tohoto kurzu je zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení vědecko-výzkumných projektů. 

19.11.2014  9:00 – 15:30 
Přednášející: Mgr. Alena Králová
Téma: Příprava projektů

4.12.2014 9:00 – 15:30
Přednášející: Mgr. Karolína Řípová, Ph.D.
Téma: Realizace projektu

10.12.2014 9:00 – 15:30
Přednášející:  Mgr. Martin Maruniak
Téma: Komunikace v projektu

Účast na kurzu je bezplatná. Kapacita kurzu je omezena na 15 osob. S ohledem na omezený počet účastnických míst se, prosím, registrujte 

včas, nejdéle do úterý 18. listopadu 2014. Bližší informace o kurzu včetně místa konání, jsou na stránkách https://research.cvut.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Králová, alena.kralova@cvut.cz

https://research.cvut.cz/


Mgr. Alena Králová

je absolventkou Filozofické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni. Byla členkou několika národních 
projektů. Nyní působí na Rektorátu ČVUT, odbor 
vědecké a výzkumné činnosti.

1. blok 19.11.2014  

Projekt financovaný z veřejných zdrojů
Jak a kde hledat vhodné zdroje financování – SGS, Horizon 2020, TA ČR atd.
Porozumění specifické terminologii
Plánování projektového rozpočtu
Příprava projektového záměru
Rizika v projektech

2.blok 4.12.2014

Výběr projektů k financování
Zahajovací meeting
Administrativní povinnosti a reportování
Praktické zkušenosti s řízením evropských projektů
Závěrečná fáze realizace projektu

3.blok 10.12.2014

Efektivní prezentace v projektech
Formulace argumentů a sdělení
Tréma, stres a nervozita při prezentacích

Mgr. Karolína Řípová, Ph.D.

je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Přípravou projektových žádostí,
řízením a administrací projektů se profesionálně
zabývá již řadu let.

Lektoři: 

Mgr. Martin Maruniak

působí v oblasti mediální a marketingové komunikace
více než 18 let. Získal několik novinářských cen
ocenění v oblasti komunikace. Věnuje se lektorské
činnosti.


