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Vědci studentům II > 
Pozvánka na Intenzivní školu v Brně ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2016 > 
 
 
Termín > Čtvrtek 31. 3. od 9.30 h až pátek 1. 4. 2016 do 16 h 
Místo > Brno, Administrativní a školicí centrum Cejl, ul. Cejl 73 
 
Přednášet vám budou >  
> přední česká vědkyně, imunoložka a mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., specializující se na 
výzkum v oblasti léčby rakoviny 
> známý český klimatolog a polárník, zakladatel první české vědecké stanice na Antarktidě, prof. RNDr. Pavel 
Prošek, CSc. z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně 
> prof. Ing. Miloš Barták, CSc. z Ústavu experimentální biologie, který se věnuje anatomii a fyziologii rostlin 
> doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., historik, zabývající se především českými a slovenskými dějinami 20. století, 
děkan Filozofické fakulty UK v Praze v letech 2006-14, nyní působí v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty a 
jako náměstek generálního ředitele Národního muzea 
> a v neposlední řadě vedoucí tohoto projektu, který vás celou akcí provede, Mgr. Roman Neruda, CSc., vědecký 
pracovník Ústavu informatiky AV ČR, přednášející na Matematicko-fyzikální fakultě UK, odborník na umělou 
inteligenci 
> společně také navštívíme Hvězdárnu a planetárium Brno, kde je speciálně pro nás připraven velmi zajímavý 
program  
 
Účastníkům bude v rámci projektu hrazeno stravování a ubytování. 
Další informace najdete na webových stránkách www.100vedcu.cz a www.facebook.com/100vedcu 
 
Přihlášku zašlete nejpozději do pátku 18. března 2016 na adresu prihlaska@100vedcu.cz 
 
Projekt Vědci studentům II pokračuje v roce 2016 dalšími třemi intenzivními školami pro nadané středoškolské 
studenty a jejich pedagogy. V zajímavých přednáškách a besedách opět představíme uznávané osobnosti 
z různých vědeckých oborů a seznámíme posluchače s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR.   
 
Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.  
 
 
 
Za tým projektu > 
 

     
Mgr. Roman Neruda, CSc.                     Lenka Semeráková 


