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Zápis z práce s cílovou skupinou 

 

 
Název akce: Panelová diskuse B, dr. Ana Predojević (Univerzita Innsbruck, Rakousko) 

Datum: 1. srpna 2013 

Místo konání: katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc 

Počet účastníků: 4 akademičtí a vědečtí pracovníci 

 
Program akce: 
V panelové diskusi se hlavní pozornost soustředila na výměnu informací o našem pracovišti 
a pracovišti hosta, praktické výuce studentů a perspektivám další vzájemné spolupráce. 
Pozornost byla věnována také diskusi a srovnání nových experimentálních výsledků 
získaných souběžně na Katedře optiky PřF UP a Institutu fotoniky Univerzity v Innsbrucku. 
 
Stručný popis práce s cílovou skupinou: 
 
Dr. Ana Predojević popsala stručně organizaci a financování vědy na Univerzitě v Innsbrucku 
a v Rakousku obecně. Dále poskytla informace o významných vědeckých skupinách 
v oblasti kvantové optiky na Univerzitě v Innsbrucku. 
 
Dr. Ana Predojević popsala přístup ke studentům při laboratorní výuce a řešení 
experimentálně laděných studentských prací. Experimentální kvantově optický výzkum má 
v Innsbrucku dlouhou tradici a úspěšná práce se studenty v tom hraje nezanedbatelnou roli. 
Získané informace mohou být prospěšné pro další vývoj Laboratoře kvantové optiky a 
informatiky katedry optiky PřF UP.  
 
Vědecká spolupráce se skupinou prof. Gregora Weihse z Univerzity v Innsbrucku byla 
započata v rámci odborné stáže dr. Miroslava Ježka v Innsbrucku v roce 2011 v rámci 
projektu MCIN. Hlavním důvodem současné návštěvy dr. Any  Predojević byla diskuse a 
srovnání nových experimentálních výsledků získaných souběžně na Katedře optiky PřF UP a 
Institutu fotoniky Univerzity v Innsbrucku a příprava společné vědecké publikace. 
 
V rámci návštěvy dr. Any Predojević byly také diskutovány organizační záležitosti 
spolupráce, konkrétně možnosti dalších návštěv a výměny studentů. Byly dojednány detaily 
dvouměsíční odborné stáže Mgr. Iva Straky (srpen a září 2013) a související vědecký 
program této stáže. 
 
Příloha č. 1 – prezenční listiny 


