
Hlavními tématy pátého ročníku Sympozia jsou věda v médiích, komunikace a lidské 
zdroje ve vědě a ochrana práv k duševnímu vlastnictví. 

Témata jsou rozdělena do jednodenních bloků. Sympozium můžete absolvovat jako tří-
denní celek nebo si vybrat pouze jednotlivá témata v konkrétních dnech, která můžete 
doplnit účastí na některém z odborných kurzů. Ty budou již tradičně probíhat v rámci do-
provodného programu Sympozia (detaily k jednotlivým kurzům naleznete na webových 
stránkách www.sympoziumsychrov.cz).

Pondělí 21. května 2012  Věda v médiích   

Čtyři špičkoví specialisté na mediální trh v ČR provedou účastníky tématem Věda v médi-
ích od úplných základů, v kterých se zaměří na to, jak vlastně média fungují, přes finanční 
aspekty mediální komunikace až po praktické zkušenosti novinářů, kteří se vědě věnovali 
prakticky v pořadech Českého rozhlasu a České televize. 

Hlavními přednášejícími jsou Magdalena Bičíková, PR manažerka a lektorka, Daniel 
Köppl, šéfredaktor časopisu Marketing&Media a vedoucí šesti titulů nakladatelství 
Ekonomia, Ondřej Vrtiška, novinář a bývalý šéfredaktor stanice Leonardo Českého 

rozhlasu a Vladimír Kořen, televizní publicista a moderátor.

Úterý 22. května 2012 Komunikace a lidské zdroje ve vědě

Věda v globálním světě je hlavním tématem druhého dne Sympozia. Česká věda není 
osamocený ostrůvek. Aby naši vědci uspěli, musí být schopni pracovat na úrovni mini-
málně srovnatelné se zahraniční konkurencí. 

Jaké jsou mezinárodní standardy pro komunikaci vědy, příklady špičkových komuni-
kačních kampaní a práce s mladými lidmi a jejich motivací pro vědeckou kariéru – to 

a mnoho dalších témat budou obsahem vystoupení dvou hlavních řečníků – britského 
novináře Myca Riggulsforda, specialisty na komunikaci vědy nadace Galileo a Lenky 
Mynářové, marketingové odbornice, která se, kromě jiného, věnuje marketingu vědy 

a talent managementu, který bude také předmětem její přednášky.

Středa 23. května 2012 Ochrana práv k duševnímu vlastnictví v praxi

Ochrana a porušování autorských práv a praktická aplikace práv průmyslových jsou hlav-
ními tématy třetího dne Sympozia. Přednášky renomovaných odborníků na problemati-
ku autorského práva budou založeny na  praktických příkladech a modelových situacích 
vycházejících z akademické a vědecko-výzkumné praxe. Práci s patentovými databázemi 
v rámci vědecko-výzkumné činnosti a aplikacím průmyslového práva ve vědecko-výzkum-
né praxi bude věnována odpolední část Sympozia. 

Hlavními řečníky budou specialisté na problematiku autorského práva z Inovacentra 
ČVUT v Praze, zástupci Evropského patentového úřadu, Úřadu průmyslového vlast-

nictví a patentový zástupce Dobroslav Musil.

Možnost změny programu vyhrazena. Detailní časový harmonogram přednášek v jednot-
livých dnech bude k dispozici na stránkách www.sympoziumsychrov.cz
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