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Zápis z kulatého stolu v oboru geografie a regionální rozvoj 

 – propojení akademického a aplikačního prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji 

(v rámci projektu PARNET-partnerská síť) 

 

Místo konání: Interhotel BOHEMIA 

 

Termín: 12. 4. 2013 od 9 do 13:30 hod. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

 

 

I. Blok – 9 – 11 hod. (moderace: M. Šlajchrt) 

1. Představení projektu PARNET - partnerská síť (cíle, aktivity, možnosti spolupráce, 

prozatímní výsledky); B. Pohajdová 

2. Představení katedry geografie PřF UJEP a jejího zaměření (z hlediska možností 

spolupráce); M. Balej 

3. Představení katedry regionálního a lokálního rozvoje FSE UJEP z hlediska možností 

spolupráce; M. Šašek 

4. Prezentace Ing. Evy Šípové (MAS Labské skály) o úloze MAS a jejich významu ve vztahu 

k regionálnímu rozvoji Ústeckého kraje 

5. Prezentace Ing. Jiřího Jandáska (starosta obce Tisá) o koncepci a strategii rozvoje Tisé 

6. Stručné představení jednotlivých institucí a jejich zástupců s následnou diskuzí k daným 

návrhům spolupráce 

Možné návrhy spolupráce:  

• vedení Bc. a Mgr. závěrečných prací (zaslání návrhů témat) 

• specializované přednášky odborníků z praxe na KGEO, v rámci odborného 

semináře katedry nebo zapojení do přednáškových bloků jednotlivých vyučujících 

či specializované VK 

• specializované semináře / cvičení na externím pracovišti (např. Správy CHKO atd.) 

• exkurze 

• nabídka praxí a stáží studentům (na KGEO jsou povinné) 

• společné výzkumné aktivity (projekty) 

 

 Český statistický úřad (M. Raušerová) 

o stáže studentů již probíhají, např. 14denní stáže (teoretická a praktická část) 

o vždy nutná smlouva (ochrana dat), nebrání se smlouvě o spolupráci s UJEP 

 Povodí Ohře, s.p. (P. Jeníček) 

o probíhají praxe a stáže (tematické) 
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o možnost nabídnout i témata Bc. a Mgr. diplomových prací 

 CzechInvest 

o ne praxe jako takové, ale tematicky zaměřená spolupráce (např. brownfields) 

o témata Bc. a Mgr. diplomových prací (ne sami, ale mohou oslovit ostatní firmy 

ohledně spolupráce) 

 VÚAnCh, a.s. 

o již spolupracuje s UJEP (např. projekt ENVIMOD s FŽP nebo nabízí pro 

studenty praxi v laboratořích) 

o užší spolupráce s VŠCHT Praha (diplomové práce) 

 Eurocentrum Ústí n. L. (E. Bartůňková) 

o stáže studentů probíhají (plánují se i nadále) 

o i možnost vést studentské závěrečné práce 

o na podzim se připravuje akce pro studenty „Studuj, pracuj, cestu“ (info kam po 

skončení studia, kam na stáže aj.) 

 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (J. Kučera) 

o seznam témat Bc. a Mgr. diplomových prací bude poskytnut (KGEO zašle 

seznam jejich prací) 

o možno realizovat exkurze, praxe i stáže 

o probíhá spolupráce na projektech a výzkumných aktivitách s VYCERRO 

o zapojení do výuky z časového hlediska spíše nereálné 

 Krajský úřad Ústeckého kraje (M. Pondělík) 

o podpořil opakování akce Den kariéry na UJEP 

 

II. Blok – 11:30 – 13:30 hod. (moderace: J. Koutský) 

- prezentace s informacemi o novém programovém období 2014 – 2020 v ČR a následná 

diskuze 

 

Poznatky, shrnutí: 

Kulatý stůl byl doprovázen čilou diskuzí mezi zástupci jednotlivých institucí a zástupci z 

akademické sféry.  Lze konstatovat, že spolupráce KGEO PřF UJEP s některými externími 

pracovišti již probíhá a nyní je snaha ještě o intenzivnější propojení a prohloubení této 

spolupráce (nejen v oblasti VaV, ale i např. v rámci zapojení odborníků do výuky či jako 

konzultantů Bc. a Mgr. diplomových prací). Všichni zúčastnění potvrdili zájem i do budoucna. 

Na akci byla rovněž slavnostně podepsána Smlouva o spolupráci PřF UJEP s MAS Labské 

skály zastoupenou Ing. Evou Šípovou. 

 

 

Sepsala B. Pohajdová (PřF UJEP), 18. 4. 2013 

 


