
 
 

Zápis z jednání Krajské inovační Platformy oborů  

chemie, textil, plast Pardubického kraje 

dne 14.9.2021 

 

Datum a místo jednání: 14.9.2021, sídlo Fakulty chemicko-technologické Univerzity 

Pardubice, budova HA, posluchárna C1, Studentská 573, 530 09 Pardubice – Polabiny, od 

13:00 hod do 16:00 hod 

 

Přítomno: 37 účastníků 

 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Prezentace Univerzity Pardubice a jejich spolupráce v Pardubickém kraji, prezentace 
jednotlivých kateder FCHT 

 Coffee break 

 Prezentace firmy Contipro, a.s. - Možnosti spolupráce 

 Prezentace SPŠCH Pardubice – Symbióza v praxi 

 Diskuze a závěr 
 
 

1) Přivítání účastníků – Ondřej Tušl (RIS3 manažer), přivítání na platformě, účel akce a 
poděkování za zapůjčené prostory na UPCE, představení programu a smyslu setkání 
a činnosti platformy. 

2) Přivítání účastníků pan Libor Čapek (prorektor) společně s panem Petrem Kalendou 
(rektor) 

3) Představení jednotlivých kateder, jejich činností a možností spolupráce, ukázky dobré 
praxe jednotlivých kateder s průmyslovou sférou. Pořadí: 
 

a) Fischer Jan – katedra analytické chemie 
b) Šulcová Petra – katedra anorganické technologie 
c) Kanďár Roman – katedra biologických a biochemických věd 
d) Tetřevová Liběna – Katedra ekonomiky a managementu chemie a potravin 
e) Libor Čapek – katedra fyzikální chemie 
f) Černošek Zdeněk – katedra obecné a anorganické chemie 
g) Olejník Roman – katedra obecné a anorganické chemie 
h) Syrový Tomáš – katedra polygrafie a fotofyziky 
i) Janíček Petr – Ústav aplikované fyziky a matematiky 
j) Ferjenčík Miloš – ústav energetických materiálů 
k) Mikulášek Petr – ústav environmentálního a chemického inženýrství 
l) Veselý David – ústav chemie a technologie makromolekulárních látek 
m) Sedlák Miloš – ústav organické chemie a technologie 
n) Vlček Miroslav – centrum materiálů a nanotechnologií 
o) Černošková Eva, společná laboratoř chemie pevných látek 



 
 

4) Přestávka – občerstvení 
 
5) Contipro a.s. – Vladimír Velebný – představení firmy Contipro, činnost, představení 
výzkumu a vývoje, nabídka možné spolupráce s UPCE, představení činnosti v oblasti 
medicíny. 
 
6) SPŠCH Pardubice – Jan Ptáček – informace k možnostem vzdělávání na škole, příklady 
dobré praxe spolupráce s firmou Synthesia. 
 
7) Ondřej Tušl – shrnutí jednání, pozvánka na nejbližší plánované akce, diskuze. 
 
- Do diskuze přispívá pan Velebný a uvádí příklady praxe ve firmě Contipro – např. nedostatek 
pracovníků o letních prázdninách – možnost využití studentů např. ze střední škol jako, 
odborných, brigádníků. 
- Pan Ptáček ze SPŠCH souhlasí s tím, že je málá nabídka odbornějších brigád pro studenty. 
Z diskuze vyplývá budoucí spolupráce v této oblasti mezi Contipro a SPŠCH. 
 
- Pan Kalenda – uvádí, že mají nedostatek studentů – absolventů, velkou poptávku z firem po 
studentech/absolventech – nutnost praxe ve firmách – zdůrazňuje velký časový fond, který je 
nutný pro praxi – ideálně semestr. Pan Velebný uvádí příklad dobré praxe, kdy spolupracují 
s MUNI, kde nabízí semestrální stáž ať pracovní či pro přípravu diplomové práce. 
- Pan Kalenda oponuje o nutnosti sdílení výsledků a sdílení nákladů pro společné výstupy 
 
 
 
Poděkování a závěr k celé akci. 

 
Přílohy: prezentace 
 
 
V Pardubicích 
Zapsal/a: Jan Gregor 


