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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

připravili jsme pro vás stručný a přehledný seznam kontaktů, řazených 
podle popularizačních, vzdělávacích a mediálních aktivit, 

ve kterých vám můžeme být nápomocni či do kterých se vy a váš ústav 
můžete zapojit.

Divize vnějších vztahů 
Středisko společných činností AV ČR





Divize vnějších vztahů

Mgr. Markéta Josková
e-mail: joskova@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 274

* Zapojit se do Týdne vědy a techniky
* Uspořádat popularizační přednášku, 

konferenci, seminář, workshop, dny 
otevřených dveří, exkurze na ústavech

Když chci…





* Stánek na Veletrhu vědy

Když chci…

Divize vnějších vztahů

Mgr. Petr Borovský
e-mail: borovsky@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 851





Kancelář Akademie věd ČR 
Odbor mediální komunikace 

Ing. Jan Martinek
e-mail: martinek@kav.cas.cz

tel.: 221 403 423

* Napsat tiskovou zprávu
* Uspořádat tiskovou konferenci
* Uveřejnit tiskovou zprávu nebo 

článek na webu avcr.cz

Když chci / potřebuji…





e-mail: av21@avcr.cz

* Uveřejnit článek na webových 
stránkách: Strategie AV21 

http://av21.avcr.cz

Když chci / potřebuji…





Divize vnějších vztahů

Mgr. Viktor Černoch
e-mail: cernoch@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 531

* Článek v časopisech:
A / Věda a výzkum

 AB / Akademický bulletin
AΩ / Věda pro každého

* Napsat článek na web avcr.cz

Když chci…





* Oslovit novináře, distribuovat 
materiály médiím, zprostředkovat 

rozhovor s konkrétními médii

Když chci / potřebuji…

Kancelář Akademie věd ČR
Odbor mediální komunikace 

Ing. Jan Martinek
e-mail: martinek@kav.cas.cz

tel.: 221 403 423





* Natočit reportáž o ústavu, vyrobit 
populárně-vědecký dokument, zajistit 

videokonferenci

Když chci / potřebuji…

Divize vnějších vztahů

Václav Špaček
e-mail: spacek@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 581





* Oslovit studenty VŠ nebo SŠ 
a nabídnout vědeckou stáž, oslovit 

studenty prostřednictvím jejich 
pedagogů

Když chci / potřebuji…

Divize vnějších vztahů

Mgr. Petr Borovský
e-mail: borovsky@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 851





Seznam všech popularizačních projektů 
naleznete na adrese: 

www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/kontakty

Do čeho se mohu zapojit?

Divize vnějších vztahů

PhDr. Kateřina Sobotková
e-mail: sobotkova@ssc.cas.cz

tel.: 221 403 454





* Nebojte se nás kontaktovat na:
media@avcr.cz 

Když jsem nenašel,
 co potřebuji...

Rádi vám pomůžeme!



www.avcr.cz


