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

Praktická škola pro přípravu vědecko-výzkumných 
projektů (národních i mezinárodních) 

Cílem tohoto kurzu je zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení  
vědecko-výzkumných projektů.  

 
 Dne:  21.9.2015  9:00 – 15:00   

Přednášející:   Mgr. Alena Králová  
  Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. 
Téma:   Příprava projektů 

 

 

Dne:  22.9.2015 9:00 – 15:00  
Přednášející:   Ing. Pavel Koudelák, Ph.D 
  Mgr. Alena Králová  
Téma:   Realizace projektu 
 

   

 

 
 
Dne:    23.9.2015  9:00 – 15:00  
Přednášející:     Tomáš Zykán 
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 pátku 18. září 2015. Bližší informace o kurzu včetně místa konání,  

jsou na stránkách https://research.cvut.cz/seminars 

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Králová, alena.kralova@fjfi.cvut.cz 

https://research.cvut.cz/seminars
https://research.cvut.cz/seminars


Mgr. Alena Králová 
 
je absolventkou Filozofické fakulty Západočeské 
univerzity v Plzni. Nyní působí na FJFI ČVUT v Praze, 
oddělení vědecké a výzkumné činnosti. 
Byla členkou několika národních projektů. Věnuje se 
problematice projektových žádostí, projektového a 
finančního managementu.  

1. blok  21.9.2015   
  
Porozumění specifické terminologii 
Jak a kde hledat vhodné zdroje financování – SGS, Horizon 2020, TA ČR atd. 
Charakteristiky projektu financovaného z veřejných zdrojů 
Příprava projektového záměru 
Plánování projektového rozpočtu 
 
 
2.blok  22.9.2015 
 
Realizace projektu 
Administrativní povinnosti a reportování 
Praktické zkušenosti s řízením národních a evropských projektů 
Závěrečná fáze realizace projektu 
Publikační činnost 
 
 
3.blok  23.9.2015 
 
Jak získat pozornost hned od začátku 
Jak zvládnout svou trému 
Jak převést čísla, grafy a fakta do formátu napínavého příběhu 
Jak přesvědčivě  argumentovat 
Jak si získat publikum na svou stranu 

 

 

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D 

je absolventem ČVUT v Praze. Nyní působí na 
Rektorátu ČVUT, odbor vědecké a výzkumné činnosti. 
Má řadu zkušeností s realizací projektů v ČR a 
zahraničí, je hodnotitelem projektů pro 
Technologickou agenturu ČR, Dům zahraniční 
spolupráce. 

Lektoři:  

Tomáš Zykán 
 
je konzultantem a trenérem v oblasti komunikace a 
marketingu. Specializuje se na prezentace 
komplexních a kontroverzních témat, prezentace pro 
vrcholový management, investory, klienty a interní 
komunikaci. 
Od roku 2009 působí jako konzultant, coach a trenér. 


