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Pozvánka na celodenní kurz IET nejen pro doktorandy 

ACADEMIC SKILLS 2010 
 
 

Čas Název Obsah 

9:00 – 12:00 Academic writing 
Mgr. Monika Schmidtová 

Anglofonní zásady pro tvorbu vědeckých textů. 
Odborná vědecká komunikace. Souřadně vztažené 
struktury textu. Odstavec. Struktura textu - kanonické 
části a stať. Techniky tvorby dokumentu. Publikační 
úzus a etika. 
Obsah může být upraven na základě přihlášených 
účastníků, pokud se přihlásí účastníci z loňského 
kurzu. 

12:00 – 13:00 Přestávka Během polední přestávky bude učebna zavřena. 

13:00 – 13:30 

Možnosti spolupráce 
s průmyslem 

Ing. Martina Pavlíková 
TIC ČVUT 

Možnosti licencování nových technologií 
a komercializace vědeckých výsledků, možnosti 
dlouhodobé spolupráce a budování odborného profilu 
v návaznosti na aplikaci poznatků získaných na 
ČVUT, možnosti zapojení do zakázkového výzkumu. 

13:35 – 14:35 
Jak na projekty 

Mgr. Bc. Michaela Netolická 
CSP ČVUT 

Jaká jsou grantová schémata. Financování výzkumu, 
výměnných pobytů a zahraničních cest, financování 
investic, financování vzdělávání. Časté chyby při 
přípravě projektů. 

14:45 – 15:45 

Ochrana duševního 
vlastnictví 

Ing. Zuzana Čapková 
UPV 

Proč chránit výsledky duševního vlastnictví, jaké jsou 
způsoby ochrany, náklady na ochránění výsledků 
výzkumu, jaký je postup ochrany. 

 
 

Přihláška a další informace 

Termín 
6. 9. 2010 nebo 7. 9. 2010 

9:00 – 16:00 
(oba termíny je shodný program) 

Registrace Registrace pomocí formuláře na www.theiet.cz 
Registrace je nutná z kapacitního důvodu učebny. 

Místo konání Místnost č. 204 (2. patro, blok A4) 
ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 
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ACADEMIC SKILLS 2010 
 
 

Profily lektorů 

Mgr. Monika Schmidtová je pracovnicí katedry společenských věd na 
stavební fakultě. Má zkušenosti s výukou na dalších fakultách ČVUT, 
ponejvíce právě na FEL, kde působí již 11 let. Je absolventkou divadelní 
fakulty AMU. Má šestnáctiletou praxi v rozhlase, následně i praxi jako 
soukromá lektorka a spolupracovnice americké nadace Centrum nezávislé 
žurnalistiky v oblasti mluveného slova (do doby ukončení jejiho působení 
v ČR). V současnosti se zabývá intenzivně – prakticky i teoreticky výukou 
komunikačních dovedností právě techniku, protože má svá specifika. 

Ing. Martina Pavlíková pracuje v Technologickém a inovačním centru ČVUT 
v Praze na pozici vedoucí kanceláře ředitele, kde k jejím úkolům patří mimo 
jiné poradenství v oblasti rozvoje a využití lidského kapitálu ve vědě 
a výzkumu. V minulosti pracovala v mezinárodních společnostech 
podnikajících v oblasti informačních technologií, technických zkoušek, revizní 
a certifikační činnosti, a to na různých pozicích v oblasti personálního řízení.  

Mgr. Bc. Michaela Netolická je pracovnicí grantového servisu Centra 
spolupráce s průmyslem při ČVUT. Věnuje se především problematice 
strukturálních fondů. Podílela se na přípravě celé řady investičních 
i neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, cestování, předávání 
zkušeností až po vybavování laboratoří nejmodernější technikou.  

Ing. Zuzana Čapková je pracovnicí odboru patentových informací Úřadu 
průmyslového vlastnictví od roku 1998. Její specializací jsou rešerše na 
průmyslová práva, zejména na národní a zahraniční ochranné známky. Podílí 
se také na zajišťování služeb informačního střediska pro veřejnost, zajišťuje 
prezentace Úřadu na výstavách a veletrzích a pravidelně přednáší na kurzech 
a seminářích zabývajících se problematikou ochrany průmyslového vlastnictví. 
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