Letní

Společenský den
Fakulty technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

28. května 2015
Gourmet Restaurant Ladronka

Vážení zaměstnanci a doktorandi FTOP,
v tomto semestru bychom chtěli navázat na první ročník vědecké konference Fakulty
technologie ochrany prostředí 4elements, která úspěšně proběhla v listopadu minulého
roku. Zatímco listopadová konference se týkala především vědecké práce našich výzkumných
týmů, tentokrát se zaměříme na společenskou stránku života naší fakulty.
Společenský den FTOP – Letní 4elements – má za cíl podpořit neformální i formální
spolupráci napříč fakultou a poskytnout možnost poznat své kolegy a kolegyně i po jiné než
čistě pracovní stránce. Zároveň chceme každý rok nabídnout zajímavé přednášky z oblasti
soft skills, které přímo či nepřímo souvisí s naší každodenní vědeckou a pedagogickou
činností. Témata přednášek volíme tak, aby byla co nejpřitažlivější pro studenty
postgraduálního studia i pro zaměstnance fakulty.
Neformální atmosféru Letních 4elements chceme podpořit nabídkou řady sportovních
aktivit (plážový volejbal a fotbal, štafetový závod na koloběžkách, pétanque…) a následným
společenským večerem.
Věříme, že chystaná akce podpoří identitu FTOP, ale hlavně bude prostě příjemným jarním
dnem stráveným příjemnou činností.

Srdečně Vás zveme na Letní 4elemetnts a těšíme se na Vaši aktivní účast.

Za organizační tým
Jan Bartáček a Vladimír Kočí

Přednášková část (Gourmet salonek)

Předběžný program
8:45 – 9:00

Zahájení

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

9:00 – 9:45

Jak se orientovat v systému národních
a mezinárodních grantových agentur?
(Přehled relevantních grantových
agentur a výzev)
Coffee break
Minikurz rétoriky

Ing. Anna Mittnerová
(VŠCHT Praha, Oddělení pro
vědu a výzkum)

9:45 – 10:00
10:00 – 11:30

11:30 – 11:45
11:45 – 12:15

Coffee break
Použití sociálních sítí ve výzkumu
(Twitter, Facebook)

12:15 – 13:00
13:00 – 14:15

Oběd
Otázky, které si vědci běžně nekladou
(Metodologie vědy)

14:15 – 14:30
14:30 – 16:00

Coffee break
Význam PGS pro kariéru absolventů
(Panelová diskuse s absolventy FTOP)

16:00 – 19:00

Sportovní odpoledne
(plážový volejbal a fotbal, koloběžky,
pétanque…)

19:00 – 24:00

Společenský večer v zimní zahradě
(raut, živá hudba)

Bc. Renata Bulvová
(Škola Rétoriky)

Bc. Richard Nevšímal (VŠCHT
Praha, Oddělení komunikace)

Mgr. Martin Karel Světlík
(VŠCHT Praha, Katedra
učitelství a humanitních věd)

moderují
V. Kočí, J. Bartáček

Lokalita
Gourmet Restaurant Ladronka
Tomanova 1028/1

