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Z P R Á V Y

OTEVŘENÁ VĚDA

Akademie věd ČR (AV) ve spolupráci s vysokými 
školami pořádala ve dnech 22.–28. října 2006 MULTI-
OBOROVÝ SEMINÁŘ projektu Otevřená věda, který 
se uskutečnil v prostorách Fakulty elektrotechnické 
Českého vysokého učení technického v Praze (FEL 
ČVUT) a Ústavu organické chemie a biochemie AV.

Projekt Otevřená věda byl schválen v programu 
JPD 3 (Jednotný programový dokument Cíl 3) regio-

nu NUTS 2 hlavní město Praha. Je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem 
a rozpočtem hlavního města Prahy. Byl zahájen 1. září 
2005 a potrvá do 31. srpna 2007. Přispívá ke zkvalitnění 
vzdělávání učitelů středních škol v přírodovědných 
a technických oborech formou praktických kurzů 
a seminářů a podporuje talentované studenty, kterým 
umožňuje absolvovat stáže na špičkových vědeckých 
pracovištích.

Hlavním partnerem projektu je Akademie věd ČR, 
dalšími partnery jsou Přírodovědecká fakulta Univer-

zity Karlovy v Praze, Fakulta elektrotechnická Českého 
vysokého učení technického v Praze, Česká společnost 
pro biochemii a molekulární biologii a Krátký film 

Praha, a.s. Mediálními partnery jsou Český rozhlas 1 
– Radiožurnál a Český rozhlas – Leonardo.

Týdenního Multioborového semináře – Podzimní 
škola 2006 se účastnili pedagogové z gymnázií a střed-

ních odborných škol s aprobacemi matematika, fyzika, 
chemie a biologie. Měli možnost seznámit se s nej-
novějšími poznatky v daných oborech, vyslechnout 
zajímavé přednášky významných odborníků, a tak si 
rozšířit své vzdělání. Kromě přednášek tvořily součást 
kurzu také laboratorní praktika a exkurze na vědecká 
pracoviště AV či na Hvězdárnu Petřín.

V případě zájmu o podrobnější informace lze 
kontaktovat:

Ing. Dagmar Dvořákovou, tel.: 606 249 676, e-mail: ddvora-

kova@kav.cas.cz
Mgr. Andreu Novou, tel.: 602 226 558, e-mail: nova@kav.
cas.cz
Mgr. Annu Martinkovou, tel.: 739 273 211, e-mail: martin-

kova@kav.cas.cz
Bližší informace rovněž na internetových adresách:
www.otevrena-veda.cz
http://teacher.vscht.cz
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6. LETNÍ  PŘEDNÁŠKOVÁ  SÉRIE  CENTRA  PRO  STUDIUM  

VYSOKOŠKOLSKÉ  POLITIKY  (CHEPS)

Ve dnech 2.–7. července 2006 byla pod souhrnným 
názvem „Shaping European Higher Education and 
Research – the Theoretical and Practical Sides of Trend-
setting, Politicking and Lobbying” v portugalském 
městě Portu uspořádána v pořadí 6. letní přednášková 
série nizozemského Centra pro studium vysokoškol-
ské politiky (CHEPS) v úzké spolupráci s portugal-
ským Centrem pro studium vysokoškolských politik 
(CIPES). Kromě hlavních organizátorů, Dr. Pedra Tei-

xeiry (CIPES), Dr. Carla Salerna a Dr. Jasmin Beverwijk 

(oba CHEPS), se této letní přednáškové série zúčastnilo 
celkem 30 účastníků z 14 evropských zemí a USA. 
Spektrum účastníků bylo velmi široké a zahrnovalo 
převážně studenty postgraduálního studia se specia-

lizací na veřejnou/vysokoškolskou politiku, dále pak 
zástupce decizní sféry (ministerstev školství), různých 
nadací (Open Society Institute, Sapienta Foundation), 
UNESCO-CEPES i mediální sféry. Program každého 


